ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
КОД ЄДРПОУ – 23226362

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Організаційна структура та опис діяльності підприємства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (надалі –
Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", яке було правонаступником Відкритого акціонерного товариства
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", яке було засноване відповідно до Указу Президента України "Про
структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" №282/95 від 04.04.95р. і
наказ Міністерства енергетики та електрифікації України № 140 від 01.08.1995р. шляхом
перетворення Державного енергопостачального підприємства "Кіровоградобленерго" у Державну
акціонерну енергопостачальну компанію "Кіровоградобленерго". За рішенням Загальних зборів
акціонерів від 14 травня 1999 р. Товариство змінило своє найменування на Відкрите акціонерне
товариство.
Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.
Територією здійснення діяльності ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" є вся Кіровоградська
область загальною площею 24,6 тис. кв. км. У складi Товариства немає фiлiй, представництв та
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. В структурі акціонерного товариства 21 район
електричних мереж, у тому числі: 20 районів електричних мереж (по кількості адміністративних
районів області) та 1 район міських електричних мереж (м. Кропивницький – обласний центр).
Обсяг електричних мереж – 285 921 умовних одиниць.
На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», нормативно-правових
актів, що регламентують роботу нового ринку електричної енергії, серед яких зокрема: Правила
ринку, Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Кодекс системи передачі,
Кодекс систем розподілу та Кодекс комерційного обліку електричної енергії, та на виконання
зобов’язань держави в Україні, в рамках угоди про членство в Енергетичному Співтоваристві з 01
липня 2019 року розпочав роботу новий ринок електричної енергії. Метою нового ринку
електричної енергії є запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної
енергії, вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача вільно обирати
постачальника електричної енергії.
З 01.01.2019 року на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», відбулось
відокремлення видів діяльності - передачі, розподілу та постачання електричної енергії.
Постановою
НКРЕКП
від
13.11.2018
року
№1416
«Про
видачу
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання
ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і
постачання
електричної
енергії
за
регульованим
тарифом»
НКРЕКП
видала
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" ліцензію на право провадження з 01.01.2019 року
господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження
господарської діяльності: а саме на території Кіровоградської області в межах розташування
системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні
(щодо державного або комунального майна) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж
ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).
Цією ж постановою Товариству було анульовано з 01.01.2019 року ліцензію на право
провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)

електричними мережами, видану відповідно до постанови Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України від 04 вересня 1996 року N 68, та ліцензію на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, видану відповідно до постанови Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України від 24 вересня 1996 року N 114, на підставі пункту 13 розділу XVII
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії".
У звітному періоді основним видом діяльності Товариства за КВЕД:2010 було:
35.13.Розподілення електроенергії.
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" забезпечує електропостачання понад 481 557 тисяч
споживачів, у тому числі 481 298 тисяч побутових споживачів
Основними цілями діяльності Товариства є: надійне та безперебійне постачання електричної
енергії споживачам на умовах укладання договорів за тарифами, які регулюються згідно чинного
законодавства в умовах функціонування єдиної енергосистеми України; здійснення єдиної
інвестиційної політики та залучення капіталу; проведення єдиної науково-технічної політики і
впровадження нових прогресивних видів техніки і технологій.
Предмет діяльності Товариства: розподіл електричної енергії; експлуатація ліній
електропередач та підстанцій; комплексне виконання робіт монтажу, ремонту і технічного
обслуговування енергетичного устаткування і споруд; проектування, будівництво, реконструкція,
технічне переоснащення і капітальний ремонт електричних мереж, споруд, машин і механізмів;
інше згідно із Статутом Товариства.

Результати діяльності
Операційні та фінансові результати
Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Компанії.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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2255

(28 425)
-

(56 902)
(26)

-50%
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Фінансовий результат до оподаткування, (збиток) 2295
Дохід (витрати) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
2305

138 410
(21 570)

(351 076)
60 676

+139%
-136%

-

-

-

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий прибуток
Валовий (збиток)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності, 2190
2195
прибуток (збиток)
Дохід від участі в капіталі
2200
2240
Інші доходи (витрати)
2270
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

Зміна, %
5
-45%

+813%
+13%

2

2350
Чистий фінансовий результат,прибуток (збиток) 2355

116 840

(290 400)

+140%

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
З 01 січня 2019 року ПрАТ «Кіровоградобленерго» припинило діяльність з продажу
електроенергії. Найбільша частка доходів Компанії в 2019 році припадає на дохід від послуг з
розподілу електроенергії, та складає 86%.
У наведеній нижче таблиці відображена структура доходів Компанії від реалізації за вказаними
напрямками:
Зміна
2019 р.
2018 р.
тис. грн.
тис. грн.
%
Дохід від продажу електроенергії юридичним особам
1 548 508
-100%
Дохід від продажу електроенергії фізичним особам
803 984
-100%
Дохід від транзиту електроенергії
38 121
-100%
Дохід від продажу електроенергії на балансуючому ринку
12 452
+100%
Дохід від послуг з розподілу електроенергії
1 209 428
+100%
Дохід від надання послуг
178 031
156 319
+14%
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,робіт,
послуг) разом (рядок 2000)
1 399 911
2 546 932
-45%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
69% в собівартості реалізації в 2018 році складала вартість електроенергії, що придбавалась для
подальшої реалізації споживачам. В зв’язку з припиненням діяльності з продажу електроенергії в
2019 році собівартість зменшилась на 50% до 1 259 468 тис. грн. з 2 519 291 тис. грн. за 2018 рік.
Структура собівартості реалізації наведена в таблиці:

Електроенергія
Заробітна плата та відповідні нарахування
Знос та амортизація
Матеріальні затрати
Витрати на послуги
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) разом (рядок 2050)

2019 р.
тис. грн.
(346 321)
(414 147)
(304 038)
(124 099)
(70 863)

2018 р.
тис. грн.
(1 728 129)
(352 090)
(244 710)
(136 136)
(58 226)

Зміна
%
-80%
+18%
+24%
-9%
+22%

(1 259 468)

(2 519 291)

-50%

Валовий прибуток/(збиток)
Валовий прибуток Компанії збільшився до 140 443 тис. грн за поточний період з 27 641 тис. грн. у
попередньому періоді, що на 408% більше порівняно з попереднім роком.
Інші операційні доходи (витрати)
Інші операційні доходи Компанії збільшились на 813% до 97 667 тис. грн за поточний період з 10
701 тис. грн. у попередньому періоді через збільшення доходів від операційних курсових різниць.
Адміністративні витрати
Адміністративні витрати збільшилися в річному обчисленні на 13% до 76 628 тис. грн за
поточний період з 67 899 тис. грн у попередньому періоді через збільшення витрат на заробітну
плату та амортизацію.
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Фінансові витрати
Фінансові витрати Компанії зменшилися на 50% до 28 425 тис. грн. за поточний період з 56 902
тис. грн. у попередньому періоді. Це зменшення пов'язано з погашенням зобов’язань по кредиту в
квітні 2019 року.
Рух грошових коштів
2019 р.

Стаття
1
Чистий рух коштів від операційної діяльності
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період

Код
рядк
а
2
3195
3295
3395
3400

За звітний
період
3
410 405
(203 802)
(219 538)
(12 935)

2018 р.
За
аналогічни
й період
попередньо
го року
4
342 929
(258 216)
(61 941)
22 772

Зміни у грошовому потоці в основному полягають у збільшенні надходження грошових коштів
від основної діяльності та збільшенні чистого відтоку грошових коштів від фінансової діяльності.
Чистий рух грошових коштів від основної діяльності збільшився до 410 405 тис. грн. за поточний
період з 342 929 тис. грн. за попередній період. Чистий відтік грошових коштів від фінансової
діяльності збільшився до 219 538 тис. грн за поточний період з 61 941 тис. грн. за попередній
період.
Собівартість реалізованих послуг
За звітний рік собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства складає
1 346 023 тис.грн. В структурі собівартості ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 97,9% або
1 317 493 тис.грн. становить собівартість послуги з розподілу; 0,3% (3 526 тис.грн.) - це
собівартість реалізованих приєднань; 1,8% (25 004 тис.грн.) - собівартість інших додаткових
робіт/послуг, які пов’язані та не пов’язані із здійсненням ліцензованої діяльності.
Виконання інвестиційної програми за 2019 рік
ПрАТ ―Кіровоградобленерго‖ було розроблено Інвестиційну програму, яка передбачає
комплекс заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану електричних мереж (з
урахуванням підготовки їх роботи в несприятливих погодних умовах та осінньо-зимовому періоді
для забезпечення безперервного електропостачання споживачів), зменшення технологічних втрат
електроенергії, модернізацію та будівництво об’єктів електричних мереж, інші заходи, загальний
обсяг фінансування якої складав 149,2 млн.грн. (без урахування ПДВ).
Пріоритетним напрямом Інвестиційної програми у 2019 році було визначено будівництво,
модернізацію та реконструкцію електричних мереж та обладнання: план – 112,28 млн.грн.,
виконано на 108,33 млн.грн., що складає 96,5 %. Крім того, за рахунок Інвестиційної програми
проведено: заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії: план – 22,13 млн.грн.,
виконано на 22,18 млн.грн., що становить 100,2 %.; впровадження та розвиток АСДТК: план –
3,68 млн.грн., виконано на 3,25 млн.грн., що складає 88,4%; впровадження та розвиток
інформаційних технологій: план – 3,85 млн.грн., виконано на 3,84 млн.грн., що складає 99,6 %;
впровадження та розвиток систем зв’язку: план року – 0,33 млн.грн., виконано на 0,328 млн.грн.,
що складає 99,5%; модернізація та закупівля колісної техніки: план року 4,93 млн.грн., виконано
на 4,93 млн.грн., що складає 100 %; інше: план – 2,01 млн.грн., виконано на 2,0 млн.грн., що
складає 99,6%. За звітний період Інвестиційну програму фізично виконано на 97%.
Ремонт мереж і обладнання
Ремонт будівель і споруд виконувався персоналом ремонтно-будівельної дільниці
ПрАТ "Кіровоградобленерго" та підрядними організаціями. Зокрема до обсягів ремонту увійшли:
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- роботи по ремонту порталів і стійок ВРУ-150/35кВ ПС "Кіровоградська";
- ремонт огорожі та воріт ПС"Центральна" (108кв.м) з улаштуванням інженерного захисту типу
Егоза;
- улаштування покриття даху з профільованого настилу на 47-и ЗТП-10/0,4 кВ;
- ремонт виробничих приміщень РЕМ та служб;
- роботи по заміні дверних блоків в 14-и ЗТП-10/0,4 кВ.
В електричних мережах спеціалізованою організацією виконано капітальні ремонти 6-ти
силових трансформаторів 35-150 кВ: 2Т (ТДТН-16000/150) ПС "Янтарна", 1Т (ТДТН-25000/150)
ПС "Сільмаш", 2Т (ТДТН-16000/150) ПС "Магнітна", 1Т (ТДТН-25000/150) ПС "ЗЧМ", 2Т
(ТДТН-25000/150) ПС "Новоархангельська", 6Т (ТДНС-10000/35) ПС "Гайворонська ГЕС", а
також аварійний ремонт силового трансформатора 1Т (ТДТН-63000) ПС "Кіровоградська" з
заміною приводу РПН.
Дільницею по ремонту трансформаторів служби підстанцій Товариства виконано капітальні
ремонти 3-х силових трансформаторів 35 кВ: 2Т (ТМ-2500) ПС "Сагайдак", 1Т (ТМ-4000) ПС
"Розвідка", 2Т (ТМ-1600) ПС "Катеринівка".
На дільницях по ремонту трансформаторів в РЕМ відремонтовано:

силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ – 108 шт./14,199 МВА;

вимірювальних трансформаторів 10-35 кВ – 14 шт.
Проведено поточні ремонти силовим трансформаторам 110-150 кВ – 38 од./1333,3 МВА, та 35
кВ – 176 од./644,5 МВА.
За 2019 рік персоналом виробничих служб виконано комплекс робіт по забезпеченню
стабільної роботи електричних мереж та надійного електропостачання споживачів.
На ПЛ 35-150 кВ виконано:

відновлення металевих опор після крадіжок кутників на ПЛ-35-150 кВ підрядним способом –
76 шт./10,957 т;

заміну дефектного грозозахисного тросу на ПЛ 35-150 кВ загальною довжиною 11,425км, у
тому числі на ПЛ-150 кВ – 3,29 км, на ПЛ-35 кВ – 8,135 км;

заміну залізобетонних опор – 71 шт.

вирівнювання залізобетонних опор – 107 шт.;

заміну дефектних та порцелянових ізоляторів – 12324 шт., посилення ізоляції – 852 шт.
На ПС-35-150 кВ виконано:

переулаштовано ВРУ-35 кВ ПС "Розвідка" з заміною дефектного масляного вимикача МВ-35
Т-31 та приведенням схеми живлення трансформатора напруги 35 кВ ТН-31 до вимог ПУЕ
(монтаж ОПН-35 кВ, роз’єднувача 35 кВ та запобіжників);

переулаштування ВРУ-35 кВ ПС "Добрянка" з встановленням секційного масляного вимикача
35 кВ С-31 та 2-х роз’єднувачів 35 кВ;

ВРУ-35 кВ ПС "Сабліно-Знам'янка" – переведено 2 силових трансформатори 35 кВ на схему
живлення через масляні вимикачі 35 кВ замість запобіжників ПСН з монтажем та наладкою
шаф захисту трансформаторів;

заміну застарілих вакуумних вимикачів типу ВВЭ-10 кВ на сучасні ВВ/ТЕL-10 кВ на ПС
"Південно-Східна" в кількості 8 од.;

заміну розрядників РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ в кількості 72 шт.;

заміну дефектних розрядників РВС-35 кВ – 2 шт., РВО-10 кВ – 43 шт.;

заміну дефектних конденсаторних вводів 35 кВ МВ-35 кВ – 78 шт.
Графіки перевірки пристроїв РЗА, профілактичних випробувань обладнання ПС-35-150 кВ,
повірки, калібрування та ремонту засобів вимірювальної техніки виконані в повному обсязі.
Графік профілактичного обслуговування обладнання засобів ДТУ виконаний на 77 %.
Плани на 2019 рік з капітального ремонту і технічного обслуговування розподільних мереж
0,4-10 кВ виконано в повному обсязі.
Витрати на капітальний ремонт електричних мереж 0,4-150 кВ склали 49 млн. 416 тис. грн.
(100,1 %) при плані 49 млн. 371 тис. грн.
Обсяг товарної продукції та розрахунки зі споживачами
Надходження електричної енергії в мережі ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік
склало 2 161 968 тис.кВт*год., що на 43 245тис.кВт*год. (або на 2% у відносному вираженні)
менше, ніж за показник 2018 року. Розподілено електричної енергії мережами Товариства за 2019

5

рік 1 876 294 тис.кВт*год., якщо порівнювати з 2018 роком, то це менше на 21 246 тис.кВт*год.
(або на 1,1% у відсотковому вираженні). Розподілено електричної енергії мережами Товариства за
2019 рік для побутових споживачів 816 841 тис.кВт*год., що на 1,0 % менше, ніж в попередньому
році, а для юридичних споживачів – 1 059 453 тис.кВт*год., що на 1,2% менше, ніж в
попередньому році. Загальний відсоток реалізації за послуги розподілу електричної енергії за
2019 рік склав 99,8 %.
Політика тарифоутворення
Для ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" тарифи на послуги з розподілу електричної енергії
на 2019 рік були затверджені постановою НКРЕКП від 11.12.2018 року №1836 «Про встановлення
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" на 2019
рік».
Згідно з пунктом 2 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» «Про ринок
електричної енергії» з 01.07.2019 відбулося впровадження повномасштабного ринку електричної
енергії. З врахуванням нових умов господарської діяльності, регулятором було ініційовано
перегляд тарифів на послуги з розподілу електроенергії з 01.08.2019 року та з 01.10.2019 року
(постанови НКРЕКП від 12.07.2019 року №1428 та від 10.09.2019 року №1909 «Про внесення змін
до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 року №1842»).
За звітний 2019 рік тричі змінювався тариф на послугу з розподілу електричної енергії.
1). Період з 01.01.2019 по 01.08.2019р. діяли наступні тарифи без ПДВ:
- для споживачів 1 класу - 201,12 грн./МВт;
- для споживачів 1 класу - 818,45 грн./МВт
2). Період з 01.08.2019 по 01.10.2019р. діяли наступні тарифи без ПДВ:
- для споживачів 1 класу - 123,45 грн./МВт;
- для споживачів 1 класу - 683,27 грн./МВт
3). Період з 01.10.2019 по 01.01.2020р. діяли наступні тарифи без ПДВ:
- для споживачів 1 класу - 122,59 грн./МВт;
- для споживачів 1 класу - 677,10 грн./МВт
Обсяги розподілу електроенергії за 2019 рік склали 1 876,3 млн.кВт*год на суму
1 451,3 млн.грн. у відповідності з затвердженими тарифами.
До 01 липня 2019 року Товариство здійснювало закупівлю електричної енергії для
компенсації технологічних витрат електроенергії на її розподіл на Оптовому ринку електроенергії
згідно укладеного договору з ДП «Енергоринок». З 01 липня 2019 року
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" здійснює купівлю електричної енергії для компенсації
технологічних витрат електроенергії на її розподіл на ринку двосторонніх договорів, на ринку «на
добу наперед», внутрішньодобовому ринку та на балансуючому ринку.
Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї України.
Законодавство, що впливає на дiяльнiсть Товариства в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок
цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у
полiтичному i дiловому середовищi. Основними напрямками удосконалення джерел фiнансування
є зменшення дебiторської заборгованостi та своєчасне погашення кредиторської заборгованостi.
Фiнансова дiяльнiсть Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й
ефективного використання фiнансових ресурсiв, дотримання розрахункової i кредитної
дисциплiни, досягнення рацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової
стiйкостi з метою ефективного функцiонування пiдприємства.

Ліквідність та зобов’язання
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія отримала чистий прибуток в сумі 116 840
тис. грн. (2018: (290 400) тис. грн. чистого збитку). Збиток 2018 року був отриманий за рахунок
уцінки основних засобів, розмір якої склав (261 777) тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 р. поточні зобов’язання Компанії перевищують її поточні активи на 617
431 тис. грн. (2018: 711 505 тис. грн.).
Товариство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному становищі і в
значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України. Однак, незважаючи на
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нестабільність в країні, показники фінансового стану Товариства свідчать про його стабільність
та можливість подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності.
Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї України.
Законодавство, що впливає на дiяльнiсть Товариства в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок
цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у
полiтичному i дiловому середовищi. Основними напрямками удосконалення джерел фiнансування
є зменшення дебiторської заборгованостi та своєчасне погашення кредиторської заборгованостi.
Фiнансова дiяльнiсть Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й
ефективного використання фiнансових ресурсiв, дотримання розрахункової i кредитної
дисциплiни, досягнення рацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової
стiйкостi з метою ефективного функцiонування пiдприємства.

Екологічні аспекти
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" в процесі своєї діяльності здійснює вплив на навколишнє
середовище, але він є несуттєвим і значно не позначається на використанні активів підприємства.
Запобігання та мінімізація негативного впливу на довкілля — один з основних пріоритетних
напрямів в організації природоохоронної діяльності Компанії.
Компанією визначено такі довгострокові цілі в галузі екології:
- захищати довкілля, включно з запобіганням забрудненням, раціональним використанням
ресурсів;
- впливу на зміну клімату, захистом біологічного різноманіття та екосистем;
- розвивати відновлювану енергетику;
- виконувати обов’язкові законодавчі та інші вимоги;
- забезпечити екологічну безпеку підприємств;
- постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту для покращення показників
екологічної діяльності.
Компанією здійснюється моніторинг впливу на довкілля відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

Соціальні аспекти та кадрова політика
Середня кількість працівників ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2019р.
становить 2 893 працівників. Кадрова програма Товариства передбачає рівні можливості
кар’єрного росту для всіх категорій персоналу. Кадрова програма Товариства передбачає
заохочення (мотивацію) працівників. За сумлінне виконання трудових обов’язків, підвищення
продуктивності праці, впровадження новітніх технологій, тривалу і бездоганну роботу та інші
досягнення в роботі до працівників Товариства застосовуються такі заохочення: оголошення
подяки, нагородженнями Почесною грамотою Товариства, виплата грошової премії. За особливі
трудові заслуги кандидатури працівників Товариства представляються у вищі органи влади до
заохочення, до нагородження медалями, почесними грамотами і до присвоєння почесних звань.
Значна увага в ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" приділяється навчанню та підвищенню
кваліфікації персоналу.
Кадрова програма Товариства забезпечує рівні можливості працевлаштування. Підбір
працівників на вакантні посади здійснюється шляхом вибору кандидатури з числа претендентів за
результатами співбесіди, в процесі якої аналізується відповідність кандидата на
працевлаштування кваліфікаційним вимогам до посади, передбачених відповідними Довідниками
кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Всі органи управління товариства впродовж 2019 року приділяли пильну увагу питанням
охорони праці. Основними витратами в 2019 році на охорону праці є: забезпечення працівників
засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям; забезпечення працівників
засобами колективного захисту; забезпечення працюючих нормативно-правовими документами з
охорони праці та матеріалами з охорони, проведення медичних оглядів та медичне
обслуговування, спецхарчування, на інші заходи з охорони праці.
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Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом
З метою формування в ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" єдиного підходу до прийняття
ділових рішень, виявлення та попередження корупційних ризиків, які можуть виникнути в
діяльності посадових осіб Товариства, забезпечення дотримання вимог чинного національного та
міжнародного антикорупційного законодавства, в Товаристві затверджена та введена в дію
Антикорупційна програма - комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та
запобігання корупції у діяльності Товариства. Основними антикорупційними стандартами і
процедурами є: ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми,
проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції; антикорупційна
перевірка ділових партнерів; положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної
програми; критерії обрання ділових партнерів Товариства; механізм повідомлення про виявлення
ознак порушення Антикорупційної програми; здійснення Уповноваженим та працівниками
функцій щодо запобігання корупції; механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
обмеження щодо подарунків; нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної
програми. На офіційному веб-сайті Товариства https://www.kiroe.com.ua розміщені «телефон
довіри» та адреса електронної пошти для надсилання інформації, у т.ч. анонімної, щодо
можливих корупційних проявів в Товаристві.

Ризики
Усі ключові рішення в Компанії приймаються з урахуванням ризиків і можливостей, а також
рівня ризик-апетиту до них.
Компанія систематично виявляє й оцінює ризики, а також можливості, що впливають на
досягнення стратегічних та операційних цілей. Оцінювання ризиків і можливостей проводиться
також у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища.
Процедура виявлення та мінімізації кожної групи ризиків до прийнятного рівня:
 створення робочих груп за участю експертів у всіх профільних галузях;
 виявлення ризиків на підставі поставлених цілей і фактично наявних процесів;
 оцінювання схильності та ранжування ризиків за суттєвістю;
 розробка і тестування щодо ефективності дизайну контролів, вбудовування елементів
внутрішнього контролю до процесів для запобігання настанню ризикових подій, а також
вибір і реалізація найефективніших і найбільш економічних заходів для зниження
схильності до ризиків;
 моніторинг ефективності заходів і загального профілю ризиків та можливостей Компанії.
Ризики пов’язані з середовищем
В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, у
тому числі відносно висока інфляція та високі процентні ставки.
Починаючи з кінця 2013 року політична ситуація в Україні переживала нестійкість з багато
кількісними протестами, продовжується політична невизначеність, що призвело до погіршення
державної економіки, волатильності фінансових ринків і стрімкій девальвації національної
валюти по відношенню до інших іноземних валют (з початку 2014 року). Національний банк
України, серед інших мір, вводив певні обмеження на покупку іноземної валюти на
міжбанківському ринку. Політична і економічна ситуація в країні в 2017 році в значній мірі
визначалася факторами, які виникли в 2014-2015 роках і характеризувалися нестабільністю, що
призвело до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків,
неліквідності ринків капіталу, підвищенню темпів інфляції і девальвації національної валюти по
відношенню до основних іноземних валют.
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Податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати різні тлумачення, та дуже часто
змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності
економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій,
юридичній, регулятивній та політичній сферах. Уряд України продовжує здійснювати комплексну
програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці,
державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з
кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні
Слабкість національної валюти, яка піддалася девальвації більш ніж в три рази по відношенню до
долара США з початку 2014 року, в поєднанні з обмеженнями по міжнародних розрахунках,
негативне сальдо зовнішньої торгівлі, що триває нестабільність на традиційних експортних
ринках країни і високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного
середовища в Україні в найближчому майбутньому. Подальша підтримка з боку МВФ та інших
міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених вище структурних реформ.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а
також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан
Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення
стабільної діяльності та розвитку Компанії.
Операційні ризики
Збільшення витрат на вхідні ресурси
Операційні витрати Компанії можуть збільшитися і негативно вплинути на фінансові показники
Компанії. Ризик збільшення операційних витрат Компанії в основному пов'язаний з можливим
зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, сировину та матеріали що
використовуються для виконання ремонтів та обслуговування енергетичного обладнання та
мереж.
Кредитний ризик
Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового
інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе
зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Компанією продукції, товарів, робіт,
послуг на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають
фінансові активи. Контрагенти Компанії можуть не здійснити планові платежі, що призведе до
фінансових втрат.
Для зменшення впливу цього ризику Компанія впровадила політику управління обіговим
капіталом та систему моніторингу, щоб гарантувати відсутність значної концентрації кредитного
ризику. Юридичні і фінансові служби підприємства здійснюють моніторинг строків виконання
платежів за договорами поставки.
Ризик дефіциту основного персоналу
Відсутність ключового персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи Компанії.
Компанія здійснює ряд заходів для зменшення цього ризику. Компанія пропонує конкурентні
умови праці потенційним працівникам. Існує схема оплати праці, яка мотивує та утримує
ключовий персонал.
Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки
Корпоративна інформаційна система Компанія може бути пошкоджена вірусною атакою або
зовнішнім втручанням.
Операції Компанії значною мірою залежать від корпоративної ІТ-системи в усіх аспектах. Для
запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. Інфраструктура
інтрамережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого зовнішнього
втручання. Реконструйовано процес резервного копіювання для забезпечення максимально
можливої безпеки корпоративних бізнес-даних. Найбільш ризиковані пункти несанкціонованого
зовнішнього втручання були ізольовані поза межами внутрішньої мережі.
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Податкові ризики
Операції Компанії та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу регуляторних змін в
Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних
актів.
Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності ,
зокрема зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно
вплинути на інвестиційні програми Компанії і, як наслідок, завадити реалізації програм
соціального партнерства, екологічних заходів тощо. Основним нормативним документом,
регламентуючим діяльність Компанії у податковій сфері є Податковий Кодекс України за повним
виконанням якого пильно стежать окремі підрозділи Компанії.
Фінансові ризики
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія зіткнеться з труднощами при виконанні
зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Компанія щодня стикається з цим
ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів.
Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів та
оптимізація умов договорів у частині термінів оплати, реалізуються програми зі зниження
операційних витрат (які, в тому числі, ведуть до підвищення ефективності процесів Компанії).
Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом підтримки заданого рівня абсолютної
ліквідності. В Компанії запроваджено механізм планування та управління рухом грошових
коштів, який дозволяє оперативно реагувати на зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Дослідження та інновації
Компанія удосконалює виробничі процеси, впроваджуючи сучасні технології та обладнання,
спрямовані на підвищення ефективності роботи.

Фінансові інвестиції
31-12-2019
тис. грн.

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою
вартістю через прибутки або збитки:
Інвестиційні сертифікати
Дольові фінансові інструменти
Боргові фінансові інструменти
Інші фінансові інвестиції разом
Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160)
Інші фінансові інвестиції разом

31-12-2018
тис. грн.

2'467
2'467

157`827
23`898
181`725

2'467
2'467

181`725
181`725

Інвестиційні сертифікати
Інвестиційні сертифікати складаються з безпроцентних інвестиційних сертифікатів, які вільно
торгуються на ринку цінних паперів. Вони, починаючи з 1 січня 2018 року, оцінюються за
справедливою вартістю через прибутки або збитки. В грудні 2019 року компанія здійснила
продаж всього пакету цих цінних паперів.
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Дольові фінансові інструменти
Акції, що котируються на ринку цінних паперів починаючи з 1 січня 2018 року, оцінюються за
справедливою вартістю через прибутки або збитки. Вони складаються з акцій ПАТ "Південна
генеруюча компанія", частка володіння 1.99% (2018 р.: 1.99%). В лютому 2019 року компанія
здійснила продаж всього пакету акцій.
Боргові фінансові інструменти
Відсоткові облігації, що не мають обігу на фондових біржах, оцінюються за справедливою
вартістю через прибутки або збитки. Вони складаються з облігацій ТОВ "Нова фінансова
компанія" з відсотковою ставкою 18%.
Інформація про інвестицій в асоційовані компанії на звітну дату:
Основна
діяльність
ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія"
ТОВ "Енерго-Спорт"

Електромонтажні
роботи
Діяльність
спортивних об'єктів

Країна
реєстрації
Україна
Україна

Частка володіння %
31-12-2019
31-12-2018
66.35%
66.35%
100.00%

100.00%

Перспективи розвитку
Основою для визначення перспектив розвитку ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", вже як
Оператора системи розподілу електричної енергії (далі – ОСР), окрім Закону України «Про ринок
електричної енергії» є рішення Енергетичного Співтовариства в частині впровадження директиви
Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012р. щодо загальних правил для
внутрішнього ринку електроенергії та щодо заходів для забезпечення безперебійності постачання
електроенергії та капіталовкладень в інфраструктуру; нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
ДСТУ IEC 60909 Національний стандарт України. ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" як
оператор системи розподiлу у вiдповiдностi до вимог «Кодексу системи розподiлу»,
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018р. №310, має здiйснювати довгострокове
планування для розвитку системи розподiлу, включаючи проведення всiх необхiдних дослiджень
та оцiнок/прогнозiв. З цiєю метою ОСР розроблено, а НКРЕКП постановою від 24.01.2020р. №212
схвалено План розвитку системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" на 2020-2024 роки. План розвитку ОСР є документом, який мiстить
необхiднi прогнознi обсяги нового будiвництва, реконструкцiї та технiчного переоснащення
системи розподiлу на наступнi 5 календарних рокiв iз визначенням необхiдного для цього обсягу
iнвестицiй та строкiв виконання вiдповiдних заходiв.
Перелік
необхідної
реконструкції
електричних
мереж
згідно планів
ПрАТ
"Кіровоградобленерго"яка була визначена після аналізу технічного стану обладнання, аналізу
завантаження трансформаторів, аналізу аварійних режимів роботи мережі:
- реконструкція ПС 150 кВ "Березівка" з заміною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазові вимикачі
150 кВ, заміною старих оливних вимикачів 35 та 10 кВ на сучасні вакуумні, заміна
електромеханічних пристроїв РЗ та заміна АБ;
- реконструкція ПС 150 кВ "Вугільна" з заміною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазові вимикачі
150 кВ, заміною Т-1 і Т-2 на більш потужні трансформатори 150/35/6 кВ потужністю по
40 МВА кожен, заміною електромеханічних захистів 150 кВ на сучасні мікропроцесорні
та заміна АБ;
- реконструкція контуру заземлення на ПС 110 кВ "Капітанівка", заміна ВД/КЗ 110 кВ на
елегазовий вимикач 110 кВ, заміна МВ 10 кВ на вакуумні вимикачі 10 кВ та заміна
електромеханічних захистів 10 кВ на сучасні мікропроцесорні захисти;
- реконструкція ПС 150 кВ "Компаніївка" з заміною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазові
вимикачі 150 кВ, заміною МВ 35 та 10 кВ на вакуумні вимикачі та заміна
електромеханічних пристроїв РЗ;
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-

реконструкція ПС 150 кВ "Магнітна" з заміною трансформаторів напруги 150 кВ, заміною
двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазові вимикачі 150 кВ, заміна електромеханічних пристроїв РЗ
150 кВ та замінаАБ;
- реконструкція ПС 150 кВ "Новоукраїнська" з заміною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазові
вимикачі 150 кВ, заміною електромеханічних захистів 150 кВ на сучасні мікропроцесорні
та заміна АБ;
- реконструкція ПС 150 кВ "Центральна" з заміною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазові
вимикачі 150 кВ, заміною МВ 10-35 кВ на вакуумні вимикачі, заміною електромеханічних
захистів 10-35 кВ на сучасні мікропроцесорні та заміна АБ;
- реконструкція ПС 35 кВ "Благовіщенська" з заміною Т-1 і Т-2 на більш потужні
трансформатори 35/10кВ потужністю по 10 МВА кожен,заміною МВ 10-35 кВ на вакуумні
вимикачі, встановленням двох вимикачів 35 кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог норм,
заміною електромеханічних захистів 10-35 кВ на сучасні мікропроцесорні;
- реконструкція ПС 35 кВ "Помічна" з заміною Т-1 і Т-2 на більш потужні трансформатори
35/10кВ потужністю по 6,3 МВА кожен, заміною МВ 35 кВ на вакуумні вимикачі,
встановленням двох вимикачів 35 кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог норм, заміною
електромеханічних захистів 10-35 кВ на сучасні мікропроцесорні;
- реконструкція ПС 35 кВ "М. Виска" з заміною Т-1 і Т-2 на трансформатори 35/10кВ
потужністю 10 та 16 МВА відповідно, заміною РП 35 кВ на БКРПЗ-35 кВ, заміною МВ 10
кВ на вакуумні, заміною електромеханічних захистів 10-35 кВ на сучасні
мікропроцесорні;
- реконструкція ПС 35 кВ "Новгородка-ІІ" з заміною ВД/КЗ 35 кВ на вакуумний вимикач 35
кВ, встановленням СВ 35 кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог норм, заміною
електромеханічних захистів 35 кВ на сучасні мікропроцесорні
- реконструкція ПС 35 кВ "Новоархангельськ" з заміною Т-3 і Т-4 на більш потужні
трансформатори 35/10кВ потужністю по 6,3 МВА кожен, заміною МВ 35 кВ на вакуумні
вимикачі, заміною електромеханічних захистів 35 кВ на сучасні мікропроцесорні;
- реконструкція ПС 35 кВ "Нова Прага" з заміною Т-1 і Т-2 на трансформатори 35/10 кВ
потужністю по 4 МВА кожен, заміною РП 35 кВ на БКРПЗ-35 кВ, заміною МВ 10 кВ на
вакуумні, заміною електромеханічних захистів 10-35 кВ на сучасні мікропроцесорні;
- реконструкція ПС 35 кВ "Павлиш" з заміною Т-1 на більш потужний трансформатор
35/10кВ потужністю 6,3 МВА, заміною МВ 35 кВ на вакуумні вимикачі, заміною
електромеханічних захистів 35 кВ на сучасні мікропроцесорні;
- реконструкція ПС 35 кВ "Голованівськ" з заміною Т-1 і Т-2 на трансформатори 35/10
МВА потужністю по 10 М
Також Планом розвитку системи розподілу ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" передбачені:
необхідність реконструкції та модернізації підстанцій 35кВ та 110кВ; необхідність реконструкції
та модернізації ПЛ 35кВ та 110кВ; заходи з будівництва об’єктів системи розподілу, включаючи
засоби РЗА, ПА і зв’язку, потреба в яких визначена ОСП відповідно до вимог підтримання
належного рівня операційної безпеки; плани в частині заходів з компенсації реактивної
потужності; плани в частині улаштування інтелектуального" обліку електричної енергії; заходи з
розвитку телемеханізації; фактичні та прогнозні витрати електроенергії в системі розподілу та
заходи, направлені на їх зниження; заходи з впровадження мереж "Smart Grids"; заходи з розвитку
системи розподілу, що виконуються в рамках виконання Плану розвитку системи передачі на
наступні 10 років та/або інших стратегічних документів України; плани щодо реконструкції
електричних мереж у точках забезпечення потужності або створення нових точок забезпечення
потужності із зазначенням резервів потужності, які створюються при реалізації цих планів для
можливості приєднання нових замовників та інші заходи.
Виконання "Плану розвитку системи розподілу ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 2020
року до 2024 року" дасть можливість:
- перейти на значно вищий ступінь сталої роботи системи і надійного та якісного
електропостачання споживачів;
- скоротити технологічні витрати електроенергії на її транспортування електромережами 0,4110 кВ;
- скоротити витрати на обслуговування, контроль і ревізію обладнання;
за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачів:
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підвищити комутаційний і механічний ресурс;
мінімізувати вимоги до обслуговування;
виключити можливість забруднення довкілля;
скоротити експлуатаційні витрати;
зменшити пожежо- та вибухонебезпеку;
за рахунок впровадження релейного захисту на мікропроцесорній основі підвищити
надійність роботи електроустаткування і обсяг точок мережі, що контролюються.
Повний текст «Плану розвитку системи розподілу ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 2020
року до 2024 року» оприлюднено на офіційному веб-саті Товариства за адресою:
https://www.kiroe.com.ua/
-

Корпоративне управління
Органи управління, їх склад та повноваження, стратегія корпоративного управління
Відповідно до діючого Статуту ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" управління діяльністю
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" здійснюють його органи, склад, порядок обрання
(призначення) яких визначаються Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Органами Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.
Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане
щороку скликати загальні збори (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за
звітним року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається
станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому
законодавством України про депозитарну систему України.
Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в
межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює
діяльність Правління Товариства.
Членів Наглядової ради Товариства було обрано річними Загальними зборами акціонерів
02.04.2019р. у кількості 7 членів у складі: Лавренко Микола Миколайович, Судак Ігор
Олександрович, Глазова Ольга Валеріанівна, Осадчий Костянтин Євгенійович, Шандрук
Олександр Тихонович, Куєвда Микола Валерійович, Стрюченко Олександр Миколайович
(призначений 20.05.2019р. як представник акцiонера). Голова Наглядової ради – Лавренко М.М.
Наглядова рада, протягом 2019 року проводила свої засідання не рідше одного разу на
квартал, згідно зі Статутом Товариства та відповідно до Положення про Наглядову раду
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". У 2019 році на засіданні Наглядової ради було обрано
Голову Наглядової ради з числа членiв Наглядової ради; приймалося рішення з організації,
підготовки річних Загальних зборів акціонерів, погоджувались питання щодо укладання
Товариством договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до
компетенції Правління Товариства, погоджувались питання щодо списання основних засобів, які
втратили своє виробниче призначення, приймалося рішення щодо призначення суб'єкта
аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, у зв'язку
із реформуванням ринку електричної енергії були встановлені нові критерії до договорів, які
підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; затверджувались зміни
до організаційної структури Товариства, здійснювався контроль за діяльністю Правління
Товариства,
приймались
рішення
щодо
призначення
керівних
осіб
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", приймались рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та iншi питання.
Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки розглядом вищезазначених питань на
засіданнях. І голова, і члени Наглядової ради брали активну участь в діяльності різних комісій і
інших структур на всіх рівнях державної влади, в тому числі і по розгляду питань стосовно
впровадження нових сегментів ринку електричної енергії, згідно Закону України «Про ринок
електричної
енергії
України»,
представляючи
і
відстоюючи
інтереси
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".
Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його
поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради,
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організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та
несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради
Товариства.
Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує
виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства. Керівництво Правлінням Товариства
здійснює Голова Правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається
Наглядовою радою. Станом на 31.12.2019 року до складу Правління входили: Чернявський
Володимир Олександрович, Даниленко Анжела Володимирівна, Дудка Анатолій Леонiдович,
Дануца Олександр Володимирович, Запорожець Валерій Іванович, Довгаль Наталія
Володимирівна, Голова Правління - Чернявський В.О.
Організаційною формою роботи Правління є його засідання, які проводяться за потребою,
але не рідше одного разу в місяць. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівності
кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління є
вирішальним. У звітному році на засіданнях Правління приймались рiшення, пов'язанi з поточною
господарською дiяльнiстю Товариства, зокрема: приймались рішення, що регулюють діяльність
Товариства; приймались рішення щодо забезпечення виконання виробничих завдань, договірних
зобов’язань Товариства; приймалися рішення, пов'язані з призначенням суб'єкта аудиторської
діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності; приймались рiшення
про надання матерiальної допомоги працiвникам Товариства, про надання благодiйної допомоги
стороннiм юридичним та фiзичним особам та iншi питання.
Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
02 квiтня 2019 року, Товариством проведено черговi (річні) Загальнi збори акцiонерiв.
Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах проводила реєстраційна комісія. Кворум для
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства був, який становить 86,24 % від загальної
кількості голосуючих акцій.
Порядок денний:
1. Обрання
членів
лічильної
комісії
Загальних
зборів
акціонерів
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство), припинення повноважень членів
лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної
комісії Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
12. Про схвалення укладених договорів з АТ «СБЕРБАНК».
13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
На річних Загальних зборах акціонерів голосування по всіх питаннях Порядку денного
проводилося із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування з питань порядку
денного здійснювалося бюлетенями для голосування, які видавалися акціонерам та
представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного, по всіх питаннях прийнято відповідне
рішення.
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Позачергові збори акціонерів Товариства, які були скликані на 29 січня 2019 року не
відбулися, у зв'язку із відсутністю кворуму.
Структура акціонерів та їх частки в акціонерному товаристві
Статутом ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" передбачено, що особи, які набули право
власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Кожна проста іменна
акція Товариства надає акціонеру право:
- на участь в управлінні Товариством та отримання дивідендів, частини майна Товариства або
вартості частини майна Товариства (у разі ліквідації Товариства);
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним
законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують
перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці
належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати здійснення Товариством обов’язкового викупу належних йому простих акцій, у
випадках передбачених законом;
- вийти зі складу акціонерів Товариства в порядку та відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства тощо.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на
Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на
31.12.2019р., частка у Статутному капіталі Товариства представлена наступним чином:
№ п/п Акціонери Товариства
1 VS Energy International N.V. (Нiдерланди)
2 Інші юридичні та фізичні особи
Разом

Частка володіння у Статутному капіталі
Товариства (%)
83
17
100,00

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав
Всі акції Товариства є простими іменними. Товариство не здійснювало випуску
привілейованих акцій.
Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями
Протягом 2019 року ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не володіло власними акціями.
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю
Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення
досягнення статутних цілей Товариства, отримання максимального прибутку для задоволення
потреб акціонерів. Система внутрішнього контролю і управління ризиками здійснюється через
органи управління і контролю Товариства – Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління
та Ревізійну комісію Товариства.
Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Наглядова рада є
колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції,
визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду,
здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
Правління є виконавчим колегіальним органом товариства, який здійснює управління його
поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради,
організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та
несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з прнципами та порядком,
встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради
Товариства.
Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, який здійснює перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація
наданих повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль і управління ризиками
Товариства. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного оперативного
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та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Такий контроль
здійснюється як через механізм внутрішнього контролю так і через залучення незалежного
зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної
фінансової звітності Товариства. Наглядова рада Товариства за результатами розгляду висновку
зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджує рекомендації Загальним
зборам акціонерів, до повноваження яких відноситься розгляд висновків зовнішнього аудитора та
затвердження заходів за результатами його розгляду.
Дивідендна політика
Термін ―дивідендна політика‖ пов’язаний з розподілом прибутку в акціонерних товариствах.
Цим терміном можна позначати механізм формування частини прибутку, яку виплачують
власнику відповідно до частини його вкладу в загальну суму власного капіталу підприємства.
У 2019 році, Загальними зборами акціонерів, які відбулися 02.04.2019р., прийнято рішення:
"У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018 році,
прибуток за 2018 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного
фонду не здійснювати."
Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління
В своїй діяльності ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" керується вимогами чинного
законодавства України, що регулює корпоративне управління та дію Товариства на фондовому
ринку України, який на даний час перебуває в стадії реформування та змін.
Цей Звіт про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, був затверджений
Керівництвом Компанії 07 квітня 2020 року.

16

