
Титульний аркуш 

 
26.07.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 
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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння 

 

 

 Чернявський Володимир 

Олександрович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2019 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23226362 

4. Місцезнаходження: 25015, Кіровоградська обл., мiсто Кропивницький, Студентський бульвар, 

будинок 15 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 358213, (0522) 358213 

6. Адреса електронної пошти: kanc@kiroe.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

kiroe.com.ua, 

kiroe.com.ua/node/5

7 26.07.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" - емiтент не брав участi у створеннi 

юридичних осiб протягом звiтного перiоду. Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного 

секретаря" не заповнено, оскiльки рiшення щодо обрання корпоративного секретаря не 

приймалось, його функцiї виконує Вiддiл по управлiнню корпоративними правами. Роздiл 

"Вiдомостi про цiннi папери емiтента" заповнений стосовно випускiв акцiй та облiгацiй, iншi 

цiннi папери та похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися протягом звiтного перiоду. 

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - не 

заповнено, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди 

на вчинення значних правочинiв. "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - не заповнено, оскiльки 

Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, окрiм цього, емiтент є ПрАТ i вимоги 

щодо розкриття iнформацiї про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

не застосовуються до приватного акцiонерного товариства. "Iнформацiя про конвертацiю 

цiнних паперiв" - не заповнено, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював 

конвертацiю цiнних паперiв. "Iнформацiя про замiну управителя", "Iнформацiя про керуючого 

iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя 

про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним 

боргом", "Iнформацiя про iпотечне покриття", "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, 

яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск iпотечних цiнних паперiв. Фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку, емiтент не складає, оскiльки складає фiнансову 

звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. "Квартальна (промiжна) 

фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - не заповнено з 

технiчних причин програмного забезпечення. Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не 

заповнено, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював емiсiї цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва. Акцiонерна енергопостачальна компанiя 

"Кiровоградобленерго" була заснована вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та 

електрифiкацiї України №140 вiд 01.08.1995р. шляхом перетворення державного пiдприємства 

"Кiровоградобленерго" в державну акцiонерну енергопостачальну компанiю 

"Кiровоградобленерго", яка, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.05.1999р., 

реорганiзована у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго", за рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011р. найменування Товариства - Публiчне акцiонерне 

товариство "Кiровоградобленерго" та за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. 

найменування Товариства - Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго". 

Засновником Товариства була держава в особi Мiнiстерства палива та енергетики України. 

Основною дiяльнiстю Товариства є постачання електроенергiї фiзичним та юридичним особам 

в Кiровоградськiй областi та на територiї України. Юридична адреса ПрАТ 



"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО": бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, 

Кiровоградська обл., 25015, Україна. Статутний капiтал Товариства складає 29844000 грн. 

Органи управлiння Товариства: Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства, 

Наглядова рада та Правлiння. Промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку емiтент не складає, оскiльки складає 

фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Висновок про огляд 

промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою) не 

надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 2 квартал 2019 року не була перевiрена 

аудитором (аудиторською фiрмою). З промiжною стислою фiнансовою звiтнiстю за 

щестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2019 року, можна ознайомитися на сайтi 

Товариства: kiroe.com.ua, стор.: kiroe.com.ua/taxonomy/term/20. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 24.05.1995 

3. Територія (область) 

 Кіровоградська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 29844000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 2884 

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

 35.13 -  Розподiлення електроенергiї 

 - - - 

 - - - 

9. Органи управління підприємства 

  Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 

2) МФО банку 

 300506 

3) поточний рахунок 

 26003008037555 

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

рахунком в іноземній валюті 

 ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 

5) МФО банку 

 300506 

6) поточний рахунок 

 26000001037555 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради 



2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лавренко Микола Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1956 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Наглядової ради. 

 

 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол  вiд 

17.04.2018р.). Посадова особа обрана Головою Наглядової ради Товариства (Протокол 

Наглядової ради вiд 17.04.2018р. ). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано 

Статутом та Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту 

переобрання/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi 

та посадовi злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими 

iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., що складає 0,000001675% Статутного капiталу емiтента. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Судак Iгор Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 18 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", член Наглядової ради. 

 

 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд 

17.04.2018р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та 

Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи 

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова 

особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що 

складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

 



 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Глазова Ольга Валерiанiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1956 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд 

17.04.2018р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та 

Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи 

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова 

особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 5 шт, що 

складає 0,0000042% у Статутному капiталi емiтента. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Куєвда Микола Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 37 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол  вiд 

17.04.2018р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та 

Положенням про Наглядову раду. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 

акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Колесник Олег Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1956 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 41 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УIФК", 25198262, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.) Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано 

Статутом та Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту переобрання 

/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 

акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА", як акцiонер ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", повiдомило (Повiдомлення про замiну Члена Наглядової 

ради - представника акцiонера вiд 02.04.2019р. No87/0/1 - 19) про вiдкликання члена Наглядової 

ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Колесника Олега Миколайовича - представника 

акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Непогашеної судимости за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова 

особа обiймала наступнi посади: 2013 - 2016 - ПрАТ "УIФК", заступник Генерального директора 

з фiнансового iнвестування, 2016 - по т.ч. -ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 

Радник Президента. Термiн перебування на посадi Члена Наглядової ради з 17.04.2018р. 

Посадова особа володiє пакетом акцiй у розмiрi, що складає 0,000002% Статутного капiталу 

емiтента. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Осадчий Костянтин Євгенiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1986 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 11 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", 22925684, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано 

Статутом та Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту переобрання 



/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 

акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шандрук ОлександрТихонович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1967 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 30 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", 22925684, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА 

"УКРПРАВО", Директор. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано 

Статутом та Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту переобрання 

/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 

акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Онищук Олександр Адамович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 24 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї. 

8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення 

про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, у тому 

числi Голови Ревiзiйної комiсiї Онищука Олександра Адамовича. Непогашеної судимости за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Термiн перебування на посадi Члена 

Ревiзiйної комiсiї з 28.03.2016р., Голови Ревiзiйної комiсiї з 11.04.2017р. Посадова особа не 



володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Загальними 

зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення 

про обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Онищука Олександра Адамовича строком на 

5 рокiв. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА", 2014-2015 - головний фахiвець економiчного департаменту, 2015 - по т.ч. - 

начальник планово-економiчного вiддiлу. Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 

02.04.2019р.) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Онищука Олександра Адамовича. Вiдповiдно до Статуту 

Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова 

Ревiзiйної комiсiї обирається Ревiзiйною комiсiєю Товариства з числа членiв Ревiзiйної комiсiї.  

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Федорко Анастасiя Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1962 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 38 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Ревiзiйної комiсiї. 

8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення 

про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, у тому 

числi члена Ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiї Миколаївни. Непогашеної судимости за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Термiн перебування на посадi члена 

Ревiзiйної комiсiї з 28.03.2016р. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000004% . Загальними зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 

року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Федорко Анастасiю Миколаївну строком на 5 рокiв. Непогашеної судимости за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа володiє часткою у 

Статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000004% . Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА", 2014 - по т.ч. - Директор економiчного департаменту.  

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шмат Катерина Петрiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 д/в 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 19 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї. 

8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення 

про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, у тому 

числi члена Ревiзiйної комiсiї Шмат Катерини Петрiвни. Непогашеної судимости за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 

28.03.2016р. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол 

вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Шмат 

Катерину Петрiвну строком на 5 рокiв. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа не має. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: ТОВ 

"ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 2014 - 2015 - фахiвець вiддiлу тендерного 

супроводження i аналiзу цiн в економiчному департаментi, 2015 - начальник вiддiлу тендерного 

супроводження i аналiзу цiн в економiчному департаментi, 2015 - 2017 - начальник аналiтичного 

вiддiлу виробничого департаменту, 2017 - по т.ч. - начальник аналiтичного вiддiлу виробничо-

технiчного департаменту. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Маслова - Левченко Марина Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1984 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 16 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї 

8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення 

про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, у тому 

числi члена Ревiзiйної комiсiї Маслової-Левченко Марини Анатолiївни. Непогашеної судимости 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Термiн перебування на посадi члена 

Ревiзiйної комiсiї з 28.03.2016р. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ 



"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол 

вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Маслову-

Левченко Марину Анатолiївну строком на 5 рокiв. Непогашеної судимости за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не володiє часткою у Статутному 

капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" . Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi 

посади: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 2014 - по т.ч. - провiдний фахiвець 

Департаменту корпоративних вiдносин i приватизацiї.  

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бужор Алiса Юрiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1986 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 8 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї. 

8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення 

про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, у тому 

числi члена Ревiзiйної комiсiї Бужор Алiси Юрiївни. Непогашеної судимости за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 

28.03.2016р. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол 

вiд 02.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Бужор 

Алiсу Юрiївну строком на 5 рокiв. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" . Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: ТОВ 

"ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", 2014 - по т.ч. - юрисконсульт. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Стрюченко Олександр Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1965 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 26 



7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 

Голова Правлiння . 

8. Опис 

 Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення переобрати 

Головою Правлiння ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Стрюченка Олександра Миколайовича з 

12.05.2016р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12.05.2016 р.). Повноваження, обов'язки 

посадової особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння. Строк 

повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та 

володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 200 шт., що складає 0,0001675% Статутного 

капiталу емiтента. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 

07.05.2019р. (Протокол вiд 07.05.2019р.) припинено повноваження Стрюченка Олександра 

Миколайовича, як Голови Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 08 травня 2019 року. 

Стрюченко Олександр Миколайович перебував на посадi Голови Правлiння ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 29.04.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа володiє пакетом акцiй у розмiрi, що  

складає 0,00017% Статутного капiталу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", як 

акцiонер ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", повiдомило 20.05.2019р. (Повiдомлення про замiну Члена Наглядової 

ради - представника акцiонера вiд 17.05.2019р. № 128/0/1-19) про призначення членом 

Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Стрюченка Олександра Миколайовича - 

представника акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" строком до моменту 

переобрання/вiдкликання. Представник акцiонера Стрюченко Олександр Миколайович володiє 

часткою у Статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,00017%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п'яти рокiв 

посадова особа обiймала наступнi посади: ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова 

Правлiння. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гончар Тетяна Iванiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1953 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 

Правлiння. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання 

Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

прийнято рiшення подовжити термiн повноважень Члена Правлiння 

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02 липня 2016 



року). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i 

Положенням про Правлiння. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи 

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 20.05.2019р. (Протокол вiд 20.05.2019р.) припинено 

повноваження Гончар Тетяни Iванiвни, як Члена Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

з 20.05.2019р. Гончар Тетяна Iванiвна перебувала на посадi Члена Правлiння ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 01.07.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не володiє часткою у Статутному 

капiталi Товариства. Iншої особи на посаду Члена Правлiння ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Наглядовою радою не обрано. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Янiшевський Микола Павлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1954 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 29 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 

Правлiння. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання 

Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

прийнято рiшення подовжити термiн повноважень Члена Правлiння 

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02 липня 2016 

року). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i 

Положенням про Правлiння. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи 

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 1400 

шт., що складає 0,0011728 % акцiй Статутного капiталу емiтента. Рiшенням Наглядової ради 

ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 20.05.2019р. (Протокол вiд 20.05.2019р.) припинено 

повноваження Янiшевського Миколи Павловича, як Члена Правлiння ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 20.05.2019р. Янiшевський Микола Павлович перебував на посадi 

Члена Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 01.07.2013р. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа володiє часткою 

у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,00117%. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Соловйов Олег Юрiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 д/в 

4. Рік народження 

 1981 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 12 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 

Правлiння. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання 

Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

прийнято рiшення подовжити термiн повноважень Члена Правлiння 

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02 липня 2016 року 

). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням 

про Правлiння. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших 

пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є 

акцiонером Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дануца Олександр Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 12 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 

Правлiння. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання 

Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

прийнято рiшення подовжити термiн повноважень Члена Правлiння 

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02 липня 2016 

року). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i 

Положенням про Правлiння. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи 

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дудка Анатолiй Леонiдович 



3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1959 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 26 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 

Правлiння. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання 

Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

прийнято рiшення подовжити термiн повноважень Члена Правлiння 

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02 липня 2016 року 

). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням 

про Правлiння. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших 

пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є 

акцiонером Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Довгаль Наталiя Валерiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 11 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 

Правлiння. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання 

Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

прийнято рiшення подовжити термiн повноважень Члена Правлiння 

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02 липня 2016 року 

). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням 

про Правлiння. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших 

пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є 

акцiонером Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Серпокрилов Вiктор Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1959 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 37 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 

Правлiння. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана Наглядовою радою 02.07.2016р. (Протокол засiдання Наглядової 

ради вiд 02 липня 2016 року). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано 

Статутом i Положенням про Правлiння. Строк повноважень до моменту переобрання 

/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. Посадова особа не є акцiонером Товариства. Рiшенням Наглядової ради 

ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 03.05.2019р. (Протокол вiд 03.05.2019р.) припинено 

повноваження Серпокрилова Вiктора Миколайовича, як Члена Правлiння ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 03.05.2019р. у зв'язку iз звiльненням. Серпокрилов Вiктор 

Миколайович перебував на посадi Члена Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 

02.07.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Джафарова Олена Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 12 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", Директор Департаменту регуляторної полiтики. 

8. Опис 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", як акцiонер ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", повiдомило (Повiдомлення про замiну Члена Наглядової ради - представника 

акцiонера вiд 02.04.2019р. No 87/0/1 - 19) про призначення членом Наглядової ради ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Джафарової Олени Анатолiївни - представника акцiонера ТОВ 

"ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" строком до моменту переобрання/вiдкликання. 

Представник акцiонера Джафарова Олена Анатолiївна часткою у Статутному капiталi ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 2014 р. - по т.ч. - ТОВ 



"ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", Директор Департаменту регуляторної полiтики. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА", як акцiонер ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", повiдомило 20.05.2019р. (Повiдомлення про замiну Члена 

Наглядової ради - представника акцiонера вiд 17.05.2019р. №128/0/1-19) про вiдкликання члена 

Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Джафарової Олени Анатолiївни - 

представника акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Непогашеної 

судимости за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Термiн перебування на 

посадi Члена Наглядової ради з 02.04.2019р. Посадова особа не володiє часткою у Статутному 

капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".. 

 

1. Посада 

 Здiйснюючий повноваження Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Даниленко Анжела Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1966 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО", 23243188, ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння. 

8. Опис 

 Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 03.05.2019р. 

(Протокол вiд 03.05.2019р.) обрано Даниленко Анжелу Володимирiвну Членом Правлiння ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 06.05.2019р. Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше 

регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння. Повноваження членiв Правлiння є 

чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення 

повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Протягом останнiх п'яти 

рокiв Даниленко Анжела Володимирiвна займала наступнi посади: Член Правлiння ПрАТ 

"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО", з 15.01.2015р. - Член Правлiння ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО". 

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

Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства. Рiшенням Наглядової 

ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 07.05.2019р. (Протокол вiд 07.05.2019р.) 

призначено Даниленко Анжелу Володимирiвну тимчасово здiйснюючим повноваження Голови 

Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 09 травня 2019 року, у зв'язку з припиненням 

повноважень Голови Правлiння. Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше 

регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння. Повноваження Даниленко А.В., як 

тимчасово здiйснюючим повноваження Голови Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про їх припинення та обрання нового Голови Правлiння. Протягом 

останнiх п'яти рокiв Даниленко Анжела Володимирiвна займала наступнi посади: Член 

Правлiння ПрАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО", з 15.01.2015р. - Член Правлiння ПрАТ 

"КИЇВОБЛЕНЕРГО", з 06.05.2019р. - Член Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" . 

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

Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 



2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Запорожець Валерiй Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/в 

4. Рік народження 

 1977 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 18 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 

Директор технiчний 

8. Опис 

 Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 20.05.2019р. 

(Протокол вiд 20.05.2019р.) обрано Запорожця Валерiя Iвановича Членом Правлiння ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 20.05.2019р. Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше 

регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння. Повноваження членiв Правлiння є 

чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення 

повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Протягом останнiх п'яти 

рокiв Запорожець Валерiй Iванович займав наступнi посади: ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО": з 01.07.2013р. - заступник Директора технiчного з 

високовольтних мереж, з 01.12.2014р. - заступник Директора технiчного з розподiльних мереж, з 

05.04.2017р. - Директор технiчний. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi 

Товариства. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

кредит  0 0  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 125347 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 125347 X X 

облiгацiї серiї А 19.08.2005 5130 18 28.08.2025 

облiгацiї серiї C 21.08.2017 120217 18 20.03.2022 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому X 0 X X 



числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 33860 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1024820 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1184027 X X 

Опис Сума зобов'язань Товариства включає довгостроковi та 
поточнi зобов'язання. Зобов'язання за iпотечними цiнними 

паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними 

паперами, за фiнансовими iнвестицiями вiдсутнi. 

 
 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 розподiл 

електроенергi
ї 

емiтент не виробляє 

електроенергiю 

0 0 435972 тис.кВтг 302609 98,1 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 купована електроенергiя 19 

2 витрати на оплату працi та 

вiдрахування на соцiальнi заходи 

38 

3 iншi витрати 14 

 амортизацiя 29 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.07.2010 №553/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000078885 Акція 

проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 11937600

0 

29844000 100 

Опис 

До 29.04.2017 року (включно), цiннi папери Товариства, акцiї простi iменнi, перебували у бiржовому списку фондової бiржи ПАТ "Київська 

мiжнародна фондова бiржа" у категорiї "позалiстинговi цiннi папери". Протягом звiтного перiоду додаткового випуску акцiй не вiдбувалось.  

 
 

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

29.07.2005 215/2/05 Державна 
комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA110001A
A04 

відсотко
ві 

1000 5000 Бездокумента
рні іменні 

5000000 18 вiдповiдно 
до 

проспекту 

емiсiї 

226407,64 28.05.2025 

Опис 

У 2005 роцi Компанiя емiтувала 5`000 простих iменних облiгацiй серiї А номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i датою погашення 7 
вересня 2015 року. Виплата вiдсоткiв здiйснюється чотири рази на рiк протягом термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду вiдсоткова 

ставка становила 18 % рiчних. Забезпечення - Випуск облiгацiй Компанiї серiї А забезпечений договором поруки з ВАТ "Українська 

iнновацiйно - фiнансова компанiя" вiд 23 червня 2005 року, згiдно якого поручитель зобов'язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй 
та в повному обсязi вiдповiдати за виконання емiтентом зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр.Власники 



облiгацiй Емiтента мають право: отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при погашенi та процентний дохiд, вiдповiдно до встановлених 

строкiв, купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку, подавати облiгацiї до погашення в термiн, вказаний в цiй iнформацiї, 
дострокового викупу облiгацiй, здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству.Порядок та умови погашення цiнних 

паперiв випуску - згiдно з проспектом емiсiї. Розмiр процентної ставки по процентним перiодам (щоквартально) встановлюється за рiшенням 

Наглядової ради.Облiгацiї майном товариства не забезпечуються.Протягом звiтного перiоду додаткового випуску облiгацiй не вiдбувалось. 
 

 

23.06.2017 25/2/201
7 

Нацiональн
а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA4000198
543 

відсотко
ві 

1000 120000 Бездокумента
рні іменні 

120000000 18 вiдповiдно 
до 

протоколу 

Наглядової 
ради 

5385600 23.03.2022 

Опис 

Рiшення про випуск облiгацiй з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї) прийнято Наглядовою радою ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Рiшення оформлено протоколом засiдання Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 25 травня 

2017р. Рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй опублiковано у "Вiдомостях НКЦПФР" №121 вiд 30.06.2017р. 1Iнформацiя про облiгацiї 

iснуючого випуску (серiї), якi пiдлягають конвертацiї характеристика облiгацiй (iменнi; цiльовi; звичайнi (незабезпеченi) / забезпеченi) iменнi, 
вiдсотковi, забезпеченi кiлькiсть облiгацiй 120 000 (сто двадцять тисяч) штук номiнальна вартiсть облiгацiї 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 

копiйок) загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) серiя облiгацiй В 

кiлькiсть облiгацiй та порядковi номери облiгацiй в серiї облiгацiй кiлькiсть облiгацiй в серiї В - 120 000 (сто двадцять тисяч) штук, з 
порядковими номерами з 000001 по 120000 включно загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять 

мiльйонiв гривень 00 копiйок) код цiнних паперiв UA4000032916 Реєстрацiйний номер та дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв Реєстрацiйний 

№188-1/2/08 дата реєстрацiї 21 лютого 2008р. 2Iнформацiя про облiгацiї, що випускаються з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого 
випуску (серiї) характеристика облiгацiй (iменнi; цiльовi; звичайнi (незабезпеченi) / забезпеченi) iменнi, вiдсотковi, забезпеченi кiлькiсть 

облiгацiй 120 000 (сто двадцять тисяч) штук номiнальна вартiсть облiгацiї 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок) загальна номiнальна 

вартiсть випуску облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) серiя облiгацiй С кiлькiсть облiгацiй та порядковi 
номери облiгацiй в серiї облiгацiй кiлькiсть облiгацiй в серiї С - 120 000 (сто двадцять тисяч) штук, з порядковими номерами з 000001 по 120000 

включно загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) 3Порядок 

конвертацiї облiгацiй: 1)порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про проведення конвертацiї таких облiгацiй (iз зазначенням строкiв i 
способу повiдомлення) протягом 10 робочих днiв з дати видачi тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї С емiтент 

зобов'язується повiдомити власникiв облiгацiй серiї В про проведення конвертацiї таких облiгацiй шляхом вiдправлення/вручення простих 

поштових повiдомлень власникам облiгацiй згiдно з реєстром власникiв вiдповiдного випуску облiгацiй серiї В, складеного на дату здiйснення 
безумовної операцiї щодо обмеження здiйснення операцiй в системi депозитарного облiку з облiгацiями цього випуску (серiї). Зазначене 

повiдомлення власникiв облiгацiй має мiстити прийнятi емiтентом рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй та рiшення про випуск 

облiгацiй з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї) 2)порядок повiдомлення емiтента власниками облiгацiй про згоду 
(або незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї (iз зазначенням строкiв i способу повiдомлення) протягом 5 робочих днiв, наступних за 

днем отримання вiд емiтента повiдомлення про проведення конвертацiї облiгацiй серiї В, власники облiгацiй повiдомляють емiтента про свою 

згоду (або незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї шляхом вiдправлення на адресу емiтента простих поштових повiдомлень 3)строк, у 
який облiгацiї мають бути пред'явленi їх власниками для викупу у разi їх незгоди з рiшенням про проведення конвертацiї протягом 5 робочих 

днiв, наступних за днем отримання вiд емiтента повiдомлення про проведення конвертацiї облiгацiй серiї В, власники облiгацiй, якi не згоднi з 



рiшенням про проведення конвертацiї, мають пред'явити облiгацiї емiтенту для викупу 4)порядок викупу пред'явлених для викупу облiгацiй 

емiтент здiйснює викуп пред'явлених для викупу облiгацiй у власникiв, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї, за  ринковою 
вартiстю, але не нижче нiж номiнальна вартiсть таких облiгацiй, визначеною вiдповiдно до законодавства станом на день, що передує першому 

дню надсилання власникам повiдомлення про проведення конвертацiї облiгацiй; для цього емiтент укладає з такими власниками договори 

купiвлi-продажу (викупу) облiгацiй протягом 5 робочих днiв з моменту пред'явлення облiгацiй до викупу у зв'язку з незгодою з рiшенням про 
проведення конвертацiї; емiтент сплачує власникам облiгацiй цiну викупу облiгацiй вiдповiдно до умов укладених договорiв купiвлi-продажу 

(викупу) облiгацiй, але не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту укладання такого договору 5)iншi умови конвертацiї вiдповiдно до умов 

конвертацiї, викупленi (у разi наявностi) облiгацiї серiї В, пiдлягають конвертацiї. Такi викупленi облiгацiї в процесi здiйснення операцiй у 
системi депозитарного облiку щодо обслуговування процесу конвертацiї облiгацiй вiдображаються на рахунку емiтента в депозитарiї, як 

викупленi облiгацiї нового випуску Власники облiгацiй Емiтента мають право: отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при погашенi та 
вiдсотковий дохiд, вiдповiдно до встановлених строкiв, купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку, подавати облiгацiї до погашення 

в термiн, вказаний в проспектi емiсiї, викупу облiгацiй, здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству та  умовам емiсiї. 

Порядок та умови погашення облiгацiй - згiдно з Протоколом Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЕНЕРГО". Розмiр процентної ставки по 
процентним перiодам (щоквартально) встановлюється за рiшенням Наглядової ради (з оформленням вiдповiдного протоколу засiдання 

Наглядової ради), виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншим, нiж облiкова ставка Нацiонального банку України, що дiятиме 

на момент прийняття рiшення про розмiр вiдсоткової ставки за вiдповiдним вiдсотковим перiодом. Емiтентом укладено Договiр поруки з ПрАТ 
"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд 25.05.2017р. щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу 

та виплати доходу за облiгацiями, згiдно з яким: ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" зобов'язується у повному обсязi солiдарно 

вiдповiдати перед власниками облiгацiй, у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо облiгацiй ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi 120 000 (сто двадцять тисяч) штук на суму 120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) гривень. 

Протягом звiтного перiоду додаткового випуску облiгацiй не вiдбувалось. Цiннi папери включено у Бiржовий список i Бiржовий реєстр другого 

рiвня ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 35720369 

4. Місцезнаходження 

 25015, Кiровоградська обл., м. Кiровоград, просп. Комунiстичний, буд. 15 

5. Опис 

 Частка ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у Статутному капiталi ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" складає 

66,35 %. Права, що належать ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" щодо управлiння юридичною особою, визначенi Статутом ТОВ 

"КIРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ". Протягом звiтного кварталу Товариство не проводило дiяльностi, направленої на 

створення юридичних осiб.  

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Енерго-Спорт" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34977795 

4. Місцезнаходження 

 25000, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 7 

5. Опис 

 Частка ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у Статутному капiталi ТОВ "Енерго-Спорт" складає 100 %. Права, що належать ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" щодо управлiння юридичною особою, визначенi Статутом ТОВ "Енерго-Спорт". Протягом звiтного кварталу 

Товариство не проводило дiяльностi, направленої на створення юридичних осiб.  

 



XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг випуску 

(грн) 

Вид забезпечення 

(порука/ 

страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя/ 

страховика/ 

гаранта 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Сума забезпечення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29.08.2019 215/2/05 UA110001A

A04 

5000000 порука ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"Українська 

iновацiйно-
фiнансова 

компанiя" 

25198262 5000000 

Опис 

Емiтентом укладено Договiр про забезпечення випуску облiгацiй ВАТ "Кiровоградобленерго" вiд 23.06.2005р., який передбачає 

укладення власниками облiгацiй Договору поруки з поручителем - Вiдкритим акцiонерним товариством "Українська iновацiйно-
фiнансова компанiя". Згiдно з цим договором ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" зобов'язується здiйснювати 

забезпечення випуску облiгацiй ВАТ "Кiровоградобленерго", випущених на суму 5 000 000 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 коп.) та в 

повному обсязi вiдповiдати за виконання ВАТ "Кiровоградобленерго" зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний 
договiр, а саме:- виплату процентного доходу за облiгацiями у порядку та строки, визначенi в Iнформацiї про випуск облiгацiй;- виплату 

номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в Iнформацiї про випуск облiгацiй; - виплату вартостi 

облiгацiй при їх достроковому викупу у порядку та строки, визначенi в Iнформацiї про випуск облiгацiй.  

23.06.2017 25/2/2017 UA40001985

43 

120000000 порука ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО"П
IВДЕННА 

ГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНIЯ 

34801918 197000000 

Опис 

Емiтентом укладено Договiр поруки з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд 

25.05.2017р. щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу та виплати доходу за облiгацiями, 

згiдно з яким: ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками 
облiгацiй, у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо облiгацiй ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi 

120 000 (сто двадцять тисяч) штук на суму 120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) гривень, якi будуть випущенi згiдно з рiшенням про 

випуск Облiгацiй з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї), затвердженим Наглядовою радою ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (протокол вiд 25 травня 2017 року). 

 



КОДИ 

Дата 01.07.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23226362 

Територія Кіровоградська область, Кiровоград за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 2884 

Адреса, телефон: 25015 мiсто Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, (0522) 358213 

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 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 327 1 062 

    первісна вартість 1001 7 547 7 824 

    накопичена амортизація 1002 ( 6 220 ) ( 6 762 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 50 835 43 647 

Основні засоби 1010 2 745 332 2 684 846 

    первісна вартість 1011 2 978 082 3 069 691 

    знос 1012 ( 232 750 ) ( 384 845 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 109 873 109 873 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 529 2 529 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 2 909 896 2 841 957 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 32 393 40 665 

Виробничі запаси 1101 32 393 40 665 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 117 793 23 623 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 4 779 42 926 

    з бюджетом 1135 6 7 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 181 725 163 211 

Гроші та їх еквіваленти 1165 50 207 34 202 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 27 338 1 635 

Усього за розділом II 1195 414 241 306 269 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 324 137 3 148 226 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29 844 29 844 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 641 377 1 537 956 

Додатковий капітал 1410 102 060 102 060 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 4 481 4 481 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 118 425 289 858 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 896 187 1 964 199 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 302 204 282 253 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 6 208 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 302 204 288 461 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 412 555 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 954 

    товари, роботи, послуги 1615 165 219 8 895 

    розрахунками з бюджетом 1620 17 199 33 860 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 671 21 663 

    розрахунками зі страхування 1625 2 461 3 091 

    розрахунками з оплати праці 1630 12 259 11 940 

    одержаними авансами 1635 202 622 155 866 

    розрахунками з учасниками 1640 22 578 22 543 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 58 344 63 792 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 232 509 594 625 

Усього за розділом IІІ 1695 1 125 746 895 566 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 324 137 3 148 226 

 
Керівник    Даниленко Анжела Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Довгаль Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.07.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23226362 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2 квартал 2019 року 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 733 974 1 256 304 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 636 019 ) ( 1 175 399 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 97 955 80 905 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 38 650 37 707 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 36 381 ) ( 30 020 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 100 224 88 592 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 1 177 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 17 718 ) ( 30 314 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 499 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 82 007 59 455 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -13 995 -10 867 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 68 012 48 588 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 873 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -873 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 68 012 47 715 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 47 072 49 472 

Витрати на оплату праці 2505 189 269 145 537 

Відрахування на соціальні заходи 2510 40 322 31 272 

Амортизація 2515 154 468 75 005 

Інші операційні витрати 2520 24 693 28 549 

Разом 2550 455 824 329 835 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 119 376 000 119 376 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 119 376 000 119 376 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,570000 0,410000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,570000 0,410000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Даниленко Анжела Володимирiвна 
 

Головний бухгалтер   Довгаль Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.07.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23226362 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2 квартал 2019 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 922 270 1 281 789 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 83 56 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 186 969 249 005 

Надходження від повернення авансів 3020 27 13 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 534 629 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 088 3 498 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 13 096 30 239 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 384 704 ) ( 1 090 857 ) 

Праці 3105 ( 150 600 ) ( 119 888 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 39 522 ) ( 32 368 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 111 574 ) ( 76 307 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 56 767 ) ( 61 609 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 164 610 ) ( 518 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 17 919 ) ( 35 330 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 199 371 148 352 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 8 480 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 247 0 

    дивідендів 3220 0 35 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 613 48 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 5 384 ) ( 50 ) 

    необоротних активів 3260 ( 198 986 ) ( 48 800 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -195 030 -48 767 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 372 765 2 849 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 370 588 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 35 ) ( 7 825 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 22 488 ) ( 25 724 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -20 346 -30 700 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -16 005 68 885 

Залишок коштів на початок року 3405 50 207 27 435 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 34 202 96 320 

 

Керівник    Даниленко Анжела Володимирiвна 

 
Головний бухгалтер   Довгаль Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.07.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23226362 

 

Звіт про власний капітал 
За 2 квартал 2019 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 29 844 1 641 377 102 060 4 481 118 425 0 0 1 896 187 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 29 844 1 641 377 102 060 4 481 118 425 0 0 1 896 187 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 68 012 0 0 68 012 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -103 421 0 0 103 421 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -103 421 0 0 171 433 0 0 68 012 

Залишок на кінець року  4300 29 844 1 537 956 102 060 4 481 289 858 0 0 1 964 199 

 
Керівник    Даниленко Анжела Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Довгаль Наталiя Валерiївна



ХV. Проміжний звіт керівництва 
За 2 квартал 2019 року обсяг товарної продукції з розподілу електричної енергiї по ПрАТ 

"Кiровоградобленерго" склав 302609 тис. грн. (без врахування ПДВ). Корисний вiдпуск 

розподiлу електроенергiї склав 435,972 млн. кВт. год. при прогнозних тарифних обсягах 468,234 

млн. кВт. год. Середнiй тариф розподiлу в 2 кварталi 2019 року становив 694,1 грн. за 1 мВтг.  

Вартiсть купованої електроенергiї на компенсацiю витрат на транспорт електроенергiї в 

мережах склала 52897 тис.грн., обсяги покупки  47,320 млн. кВт. год., середнiй покупний тариф 

ОРЕ 1117,85 грн. за 1 мВтг. Повна собiвартiсть розподiлу електричної енергiї склала 275131 тис. 

грн. (з урахуванням податкової амортизацiї 218681тис.грн. Витрати на 1 грн. ТП за 2 квартал 

2019 року  90,92 коп.  Фактичнi втрати електроенергiї в мережах за поточний перiод склали 

47,320 млн. кВт. год. або 9,71 % вiд кiлькостi електроенергiї, що надiйшла в мережi. Нормативнi 

втрати становлять 76,800 млн. кВт. год. Зниження втрат на транспорт електроенергiї проти 

нормативу складає 29,48 млн. кВт. год. Дебiторська заборгованiсть споживачiв за виконання 

послуг з розподiлу ПрАТ "Кiровоградобленерго" станом на 1.07.2019 року склала 3285 тис. грн.  

Кредиторська заборгованiсть перед ДП "Енергоринок" станом на 1.07.2019 року становить 993 

тис. грн. Обсяги продукцiї на розподiл  електроенергiї у вiдповiдностi з затвердженими 

тарифами склали за 2 квартал 2019 року 302609 тис. грн. при тарифних 319614 тис.грн. 

Недовиконання доходу з надання даного виду послуги становить 17005 тис.грн. Прибуток за 

даним видом дiяльностi становить 83928 тис. грн. (враховується податкова амортизацiя). За 2 

квартал 2019 року ПрАТ "Кiровоградобленерго" отримало чистий прибуток  у розмiрi 55448 тис. 

грн. 

 

 

 

  

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградобленерго" (надалi Компанiя)несе 

вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає в усiх 

суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 30 червня 2019 року, результати її 

дiяльностi, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за шестимiсячний перiод, що 

закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi 

за текстом - МСФЗ). 

 

При пiдготовцi  фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за: вибiр 

належних принципiв бухгалтерського облiку i їхнє послiдовне застосування; застосування 

обгрунтованих оцiнок i допущень; дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття усiх суттєвих 

вiдхилень в примiтках до  фiнансової звiтностi; пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з 

допущення, що Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за 

винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне. Керiвництво Компанiї також несе 

вiдповiдальнiсть за: розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i 

надiйної системи внутрiшнього контролю в Компанiї; пiдтримку системи бухгалтерського 

облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю 

про фiнансовий стан Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 

вживання заходiв у межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Компанiї; 

запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань. 

 

 

 


