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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
Фiнансовий директор

Iльницький М.В.
Сорока I.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22815333
4. Місцезнаходження: 14000, Чернігівська обл., м.Чернiгiв, вул.Гонча, буд.40
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 654559, (0462) 654759
6. Адреса електронної пошти: kanc@energy.cn.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 (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку Iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://chernihivoblenergo.com.ua/share
holders/information_for_shareholders 28.10.2021

(URL-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 X
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
    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 X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
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:
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу промiжної
iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до
складу промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв iнших цiнних
паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу
промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв похiдних цiнних
паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу
промiжної iнформацiї - посада корпоративного секретаря у звiтному перiодi в Товариствi
вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу
промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод емiтент не мав вчинення значних
правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до
складу промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод таких правочинiв немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена
до складу промiжної iнформацiї, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску боргових
цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску
боргових цiнних паперiв.

Складова змiсту: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва)" - не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало
емiсiю цiльових облiгацiй.

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки



за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений
аудитором (аудиторською фiрмою)" не включений до складу промiжної iнформацiї, оскiльки
огляд промiжної фiнансової звiтностi не здiйснювався.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО"
2. Дата проведення державної реєстрації

22.05.1995
3. Територія (область)

Чернігівська обл.
4. Статутний капітал (грн)

29829506
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)

3001
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 - Розподiлення електроенергiї
85.32 - Професiйно-технiчна освiта
49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

9. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Загальнi збори можуть

вирiшувати будь-якi питання, у тому числi тi, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав
акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а
також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Правлiння Товариства є
колегiальним виконавчим органом, до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань,
пов"язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя Товариства
контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
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
На момент створення Товариства -
Держава в особi Мiнiстерства

енергетики та електрифiкацiї України
01601, Україна, м.Київ, вул.Хрещатик, 30 00001094

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

ФIЛIЯ - ЧЕРНIГIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОЩАДБАНК ", МФО 353553
2) IBAN

UA573535530000026009301102791
3) поточний рахунок

UA573535530000026009301102791



4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті

д.н., МФО
5) IBAN

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер
ліцензії

Дата
видачі

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
закінчення
дії ліцензії

(за
наявності)

1 2 3 4 5
надання освiтнiх послуг
навчальними закладами,
пов"язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного

навчання, перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї

серiя АЕ
№527045

01.09.2014 Мiнiстерство освiти i науки

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї -
необмежений.

надання послуг телефонного
зв"язку (крiм вiдомчих об"єктiв)

- мiсцевого у мережах
подвiйного призначення з
правом створення власної
мережi ємнiстю понад 1000
абонентських номерiв на
етриторiї м.Чернiгiв та
Чернiгiвської областi

000904 20.12.2017 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi зв"язку та
iнформатизацiї

17.03.2023

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: д.н.
провадження господарської

дiяльностi з розподiлу
електричної енергiї у межах

мiсць провадження
господарської дiяльност, а саме

на територiї Чернiгiвської
областi та м.Славутич Київської
областi в межах розташування
системи розподiлу електричної

енергiї,

постанова
№1434

13.11.2018 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферах
енергетики та комунальних

послуг

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї -
необмежений.

внутрiшнi перевезення
пасажирiв легковими

автомобiлями на замовлення

436 29.10.2019 Державна служба України з
безпеки на транспортi

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї -
необмежений.



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Iльницький Михайло Васильович
3. Рік народження

1979
4. Освіта

вища
5. Стаж роботи (років)

17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Голова Правлiння
7. Опис

обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк
повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження  дiйснi до обрання
Загальними зборами складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках,
передбачених Статутом). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. У звiтному перiодi змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

1. Посада
Заступник Голови Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Драний Роман Вiталiйович

3. Рік народження
1972

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження  дiйснi до обрання
Загальними зборами складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках,
передбачених Статутом). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.

1. Посада
Фiнансовий директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Сорока Iрина Василiвна

3. Рік народження
1978

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Фiнансовий директор.



7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження  дiйснi до обрання
Загальними зборами складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках,
передбачених Статутом). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.

1. Посада
Заступник Фiнансового директора

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Цокурова Наталiя Василiвна

3. Рік народження
1977

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Заступник фiнансового директора.

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження  дiйснi до обрання
Загальними зборами складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках,
передбачених Статутом). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.

1. Посада
Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гондар Володимир Вiкторович

3. Рік народження
1981

4. Освіта
згоди на розкриття iнформацiї особою не надано

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Голова Наглядової ради.

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження продовжуються до
прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не дала згоди на
оприлюднення стажу роботи, освiти. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не
вiдбувалось.

Посадова особа є представником акцiонера  - Компанiя ХАРТЛIПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.
(HARTLEPOOL FINANCE CORP.), та не є акцiонером емiтента, представником групи
акцiонерiв, незалежним директором.

1. Посада



Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Завада Iрина Валерiївна
3. Рік народження

1965
4. Освіта

вища
5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Член Наглядової ради.

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження продовжуються до
прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова ососба не дала згоди на
оприлюднення стажу роботи, освiти. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не
вiдбувалось.

Посадова особа є представником акцiонера  - Компанiя ХАРТЛIПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.
(HARTLEPOOL FINANCE CORP.) та є акцiонером емiтента (володiє акцiями в кiлькостi 1 шт.,
що становить 0,000000 % статутного капiталу). Посадова особа не є представником групи
акцiонерiв та незалежним директором.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Марков Максим Олександрович

3. Рік народження
1970

4. Освіта
Згоди на розкриття iнформацiї не надано

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, член Наглядової ради.

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження продовжуються до
прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не дала згоди на
оприлюднення стажу роботи, освiти. Змiн в складi посадових осiб у звiтному перiодi не
вiдбувалось.

Посадова особа є представником акцiонера  - Пайовий закритий недиверсифiкований
венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя
з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" та є акцiонером емiтента (володiє акцiями в
кiлькостi 89 шт. (0,000074% статутного капiталу). Посадова особа не єпредставником групи
акцiонерiв та незалежним директором.

1. Посада



Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Iвахно Вiталiй Валерiйович
3. Рік народження

1971
4. Освіта

вища
5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Член Наглядової ради.

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну, повноваження продовжуються до
прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не дала згоди на
оприлюднення стажу роботи, освiти, попереднього мiсця роботи. Змiн в складi посадових осiб у
звiтному перiодi не вiдбувалось.

Посадова особа є представником акцiонера  - Пайовий закритий недиверсифiкований
венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя
з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" та є акцiонером емiтента (володiє акцiями в
кiлькостi 1 шт., що становить 0,000000 % статутного капiталу). Посадова особа не є
представником групи акцiонерiв та незалежним директором.

1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мiцинський Артем Бронiславович

3. Рік народження
1978

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, Голова Ревiзiйної комiсiї.

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну повноваження продовжуються до
прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не дала згоди на
оприлюднення стажу роботи. Змiн у складi посадових осiб в звiтному перiодi не вiдбувалось.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Глинянська Наталiя Володимирiвна

3. Рік народження

4. Освіта



вища
5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, член Ревiзiйної комiсiї.

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну повноваження продовжуються до
прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не дала згоди на
оприлюднення паспортних даних, стажу роботи. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi
не вiдбувалось.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Новоторова Свiтлана Олександрiвна

3. Рік народження
1966

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", 22815333, член Ревiзiйної комiсiї

7. Опис
обрано на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2021, строк

повноважень - на 1 рiк (пiсля закiнчення рiчного термiну повноваження продовжуються до
прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не дала згоди на
оприлюднення стажу роботи. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.

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 30000 X X
у тому числі:
генеральний кредитний договiр 29.12.2020 30000 13,5 14.12.2021
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском): X 0 X X

0 0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском): X 0 X X

0 0



за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском): X 0 X X

0 0
за векселями (усього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

0 0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X 0 X X

д/н 11.11.1111 0 X 11.11.1111
Податкові зобов'язання X 29814 X X
Фінансова допомога на зворотній
основі X 30800 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 325459 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 416073 X X
Опис Усього зобов'язань та забезпечень вiдповiдає (сумi рядкiв 1595

та 1695, графа 4) Балансу АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО"



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

електричної
енергiї

0 0 0 1259406 МВт/год 1349140 100



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1 2 3
1 матерiальнi витрати 14,16
2 купована електроенергiя 27,16
3 заробiтна плата 35,5



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
14.06.2011 325/1/11 Державна комiсiя з

цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000143473 Акція
проста

бездокумент
арна іменна

Бездокумента
рні іменні

0,25 11931802
4

29829506 100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: акцiї емiтента обертаються на вторинному ринку.
Протягом звiтного перiоду вчинялися правочини поза фондовою бiржею. Акцiї купуються за реальною цiною, яка склалася на ринку цiнних
паперiв.

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д.н.

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Товариство не здiйснювало дiй по включенню цiнних
паперiв у лiстинг.

Мета додаткової емiсiї: Емiтент не проводив додаткову емiсiю акцiй.

У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало дiй по включенню цiнних паперiв у бiржовий реєстр фондової бiржi.

Спосiб розмiщення: вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 18.04.2011 переведено випуск простих
iменних акцiй ВАТ ЕК "Чернiгiвобленерго" з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14.06.2011ДКЦПФР було
видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "Чернiгiвобленерго". Пiсля змiни згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
16.04.2019 найменування та типу товариства з ПАТ "Чернiгiвобленерго" на АТ "Чернiгiвобленерго", ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
було оформлено глобальний сертифiкат 02.07.2019.



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

ФIРМА "УНIВЕРСАЛМАРКЕТ"-ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНIЇ
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30449718
4. Місцезнаходження

14000, мiсто Чернiгiв, вул. Пушкiна, будинок 16
5. Опис

Фiрма "Унiверсалмаркет" - дочiрнє пiдприємство вiдкритого акцiонерного товариства
енергопостачальної компанiї "Чернiгiвобленерго" створене на пiдставi рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ ЕК "Чернiгiвобленерго" 22.04.1999 р. Засновником пiдприємства та власником
майна є ВАТ ЕК "Чернiгiвобленерго" (змiнило назву на ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", станом
на теперiшнiй час - АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО").

Форма участi - пряма, вiдсоток участi у статутному капiталi складає 100%, розмiр статутного
капiталу - 50000,00 грн.

У звiтному перiодi Наглядовою радою прийнято рiшення про припинення юридичної особи,
викладене у протоколi вiд 13.07.2021 р., про що внесенi вiдповiднi змiни до Єдиного державного
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, дата запису
20.07.2021 р., номер запису 1000641100022002725. Головою комiсiї з припинення призначена -
Ленько Олена Борисiвна.

У звiтному кварталi Товариство не являлось учасником в iнших юридичних особах, окрiм
вказаного дочiрнього пiдприємства.



XII. 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 / 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

1. 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

Дата випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував

випуск

Вид цінних паперів
Міжнародний

ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав

обмеження
Характеристика обмеження Строк обмеження

1 2 3 4 5 6 7
14.06.2011 Державна комiсiя з

цiнних паперiв та
фондового ринку

Акція проста
бездокументарна

іменна

UA4000143473 д.н. Тип обтяження: BLOCK - блокування
пiд торги, кiлькiсть акцiй - 4000 шт.;

д.н.

14.06.2011 Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Акція проста
бездокументарна

іменна

UA4000143473 д.н. Тип обтяження: B23 - безумовне
блокування, кiлькiсть акцiй - 110 шт.;

д.н.

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

передано іншій особі

Дата
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій

(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено

(шт.)

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за

якими за
результатами

обмеження таких прав
передано іншій особі

(шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8

14.06.
2011

325/1/11 UA4000143473 119 318 024 29 829 506 118 120 097 1 197 927 0

Опис:
Iнформацiя наведена згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, вих.№49088 вiд 30.09.2021 р., наданого ПАТ "НДУ" станом на 24.09.2021 р.





КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 22815333

Територія Чернігівська область, Деснянський р-н за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13

Середня кількість працівників: 3001
Адреса, телефон: 14000 м.Чернiгiв, вул.Гонча, буд.40, (0462) 654559
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 30.09.2021 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 9 855 18 701
первісна вартість 1001 40 146 50 735
накопичена амортизація 1002 ( 30 291 ) ( 32 034 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 882 411 1 101 988

первісна вартість 1011 1 838 899 2 124 052
знос 1012 ( 956 488 ) ( 1 022 064 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 50 50
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 6 192 6 192
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 898 508 1 126 931



II. Оборотні активи
Запаси 1100 15 373 36 195
Виробничі запаси 1101 0 0
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 103 508 112 417

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 9 511 40 831
з бюджетом 1135 33 102
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 76 642 176 989
Поточні фінансові інвестиції 1160 151 884 9 002
Гроші та їх еквіваленти 1165 28 773 30 985
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 28 738 39 281
Усього за розділом II 1195 414 462 445 802

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 1 312 970 1 572 733

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29 829 29 829
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 140 117 129 711
Додатковий капітал 1410 4 133 3 613
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 4 474 4 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 767 596 989 033
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 946 149 1 156 660



II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
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 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 79 857 30 000
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 16 417 20 750
розрахунками з бюджетом 1620 27 786 29 814
у тому числі з податку на прибуток 1621 6 155 10 197
розрахунками зі страхування 1625 5 608 5 136
розрахунками з оплати праці 1630 19 684 19 638
одержаними авансами 1635 141 881 189 764
розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 30 181 25 082
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 45 407 95 889
Усього за розділом IІІ 1695 366 821 416 073
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 1 312 970 1 572 733

Керівник Iльницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 22815333

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 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 1 421 784 1 148 053

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 ( 1 090 138 ) ( 934 281 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток 2090 331 646 213 772

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 25 797 25 641
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 ( 69 941 ) ( 65 530 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 22 607 ) ( 23 652 )
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 264 895 150 231

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0



Інші доходи 2240 152 785 47 118
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 5 415 ) ( 891 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 154 303 ) ( 45 552 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток 2290 257 962 150 906

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -46 930 -26 981
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток 2350 211 032 123 925

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 211 032 123 925

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

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 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0,000000 0,000000

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

Керівник Iльницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 22815333

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За дев'ять місяців 2021 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 1 765 413 1 387 322
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 10 907 6 671
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 718 1 189

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 938 892
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 66 313 51 888
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 713 533 ) ( 545 962 )
Праці 3105 ( 363 877 ) ( 335 123 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 93 917 ) ( 89 396 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 277 683 ) ( 221 516 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 42 889 ) ( 10 206 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану
вартість 3117 ( 130 071 ) ( 110 771 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і
зборів 3118 ( 104 723 ) ( 100 539 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 876 ) ( 7 576 )
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 ( 63 829 ) ( 59 670 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 326 574 188 719
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 50 939 365



необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:

відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 3255 ( 9 001 ) ( 9 621 )
необоротних активів 3260 ( 310 985 ) ( 162 124 )

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 -269 047 -171 380
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 63 700 0
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 113 557 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 1 ) ( 1 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 5 457 ) ( 891 )
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 -55 315 -892
Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 212 16 447
Залишок коштів на початок року 3405 28 773 27 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 30 985 44 113

Керівник Iльницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович



КОДИ
Дата 21.10.2021

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 22815333

Звіт про власний капітал
За дев'ять місяців 2021 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 29 829 140 117 4 133 4 474 767 596 0 0 946 149
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 29 829 140 117 4 133 4 474 767 596 0 0 946 149

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період

4100 0 0 0 0 211 032 0 0 211 032

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 -1 0 0 -1

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 -10 406 -520 0 10 406 0 0 -520
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 -10 406 -520 0 221 437 0 0 210 511
Залишок на кінець року 4300 29 829 129 711 3 613 4 474 989 033 0 0 1 156 660

Керівник Iльницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 22815333

Територія Чернігівська область, Деснянський р-н за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності за КВЕД 35.10

Середня кількість працівників: 3002
Адреса, телефон: 14000 м.Чернiгiв, вул.Гонча, буд.40, (0462) 654559
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

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 p.
Форма №1-к

Код за ДКУД 1801007

Актив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 9 855 18 701
первісна вартість 1001 40 146 50 735
накопичена амортизація 1002 ( 30 291 ) ( 32 034 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 882 426 1 101 999

первісна вартість 1011 1 838 994 2 124 077
знос 1012 ( 956 568 ) ( 1 022 078 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 6 192 6 192
Гудвіл 1050 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 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 898 473 1 126 892
II. Оборотні активи

Запаси 1100 15 377 36 195
Виробничі запаси 1101 0 0
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 103 508 112 417

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 9 511 40 803
з бюджетом 1135 33 108
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 76 647 176 989
Поточні фінансові інвестиції 1160 151 884 9 002
Гроші та їх еквіваленти 1165 28 957 30 985
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 28 739 39 281
Усього за розділом II 1195 414 656 445 780

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 1 313 129 1 572 672

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29 829 29 829
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 140 117 129 711
Додатковий капітал 1410 4 133 3 613
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 4 474 4 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 767 645 988 954
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0



Неконтрольована частка 1490 0 0
Усього за розділом I 1495 946 198 1 156 581

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
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 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 79 857 30 000
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 16 387 20 750
розрахунками з бюджетом 1620 27 881 29 816
у тому числі з податку на прибуток 1621 6 155 10 197
розрахунками зі страхування 1625 5 611 5 139
розрахунками з оплати праці 1630 19 696 19 646
одержаними авансами 1635 141 881 189 764
розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 30 211 25 087
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 45 407 95 889
Усього за розділом IІІ 1695 366 931 416 091
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 1 313 129 1 572 672

Керівник Iльницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 22815333

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2-к
І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 1 421 784 1 604 644

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 ( 1 090 138 ) ( 1 443 497 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток 2090 331 646 161 147

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 25 847 97 902
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 ( 70 119 ) ( 77 801 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 22 607 ) ( 35 098 )
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 264 767 146 150

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0



Інші доходи 2240 152 785 47 118
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 5 415 ) ( 891 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 154 303 ) ( 45 552 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток 2290 257 834 146 825

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -46 930 -27 733
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток 2350 210 904 119 092

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 4 704
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 4 704
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 4 704
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 210 904 123 796
Чистий прибуток (збиток), що належить:
    власникам материнської компанії 2470 210 904 123 796

неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
    власникам материнської компанії 2480 210 904 123 796

неконтрольованій частці 2485 0 0
III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

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 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0,000000 0,000000

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

Керівник Iльницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович







ХV. Проміжний звіт керівництва
Протягом звiтного перiоду у Товариства функцiонували наступнi органи управлiння: -
Наглядова рада - колегiальний орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах
компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", здiйснює управлiння Товариством,
а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння; - Правлiння - колегiальний виконавчий
орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та
Положенням "Про Правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО",
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства - орган
Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням
"Про ревiзiйну комiсiю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", здiйснює
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Органи управлiння протягом звiтного перiоду дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї,
що визначається Статутом.

Управлiння поточною дiяльнiстю здiйснювалося Правлiнням, яке виконувало свої обов'язки
згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту, внутрiшнiх Положень Товариства.

Протягом 3 кварталу 2021 не вiдбулось суттєвих змiн в дiяльностi АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО".
Упродовж звiтного перiоду Товариство вело безперервну виробничу дiяльнiсть, в тому числi за
основним видом дiяльностi (як оператор системи розподiлу) на пiдставi лiцензiї з провадження
господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах мiсць провадження
господарської дiяльностi, а саме на територiї Чернiгiвської областi та м.Славутич Київської
областi в межах розташування системи розподiлу електричної енергiї, що перебуває у його
власностi та електричних мереж iнших власникiв, якi приєднанi до мереж лiцензiата. Лiцензiя,
видана АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" згiдно рiшення засiдання НКРЕКП вiд 13.11.2018, дiяла у
звiтному кварталi. Iншi лiцензiї, а саме щодо надання освiтнiх послуг навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї, а також надання
послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного
призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 абонентських номерiв на
територiї м.Чернiгова та Чернiгiвської областi, внутрiшнi перевезення пасажирiв легковими
автомобiлями на замовлення також дiяли у звiтному перiодi.

Злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл iншого пiдприємства не здiйснювалось.

Рiшенням Наглядової ради, викладеним у протоколi вiд 13.07.2021, припинено дiяльнiсть
Дочiрнього пiдприємства Фiрми "УНIВЕРСАЛМАРКЕТ" Акцiонерного товариства
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", про що внесенi вiдповiднi вiдомостi до Єдиного державного реєстру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 20.07.2021, номер запису
1000641100022002725. Головою комiсiї з припинення призначена - Ленько Олена Борисiвна.

До складу Товариства входять вiдокремленi структурнi пiдроздiли (якi не є юридичними
особами), розташованi на територiї Чернiгiвської областi та в мiстi Чернiговi. Вiдокремленi
пiдроздiли за звiтний квартал не змiнилися (не реорганiзовувалися) та на кiнець звiтного
кварталу до складу входять: Вiдокремлений пiдроздiл Бахмацький район електричних мереж АТ
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", Вiдокремлений пiдроздiл Корюкiвський район електричних мереж
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", Вiдокремлений пiдроздiл Нiжинський район електричних мереж
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", Вiдокремлений пiдроздiл Прилуцький район електричних мереж
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", Вiдокремлений пiдроздiл Чернiгiвськi мiськi електричнi мережi



АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", Вiдокремлений пiдроздiл Чернiгiвський район електричних мереж
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО".

Протягом звiтного перiоду фактори ризику, що впливали на пiдприємство, подiляються на
зовнiшнi i внутрiшнi. До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариства та механiзм
її реалiзацiї. До зовнiшнiх ризикiв належать соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового
законодавства, кон'юнктура, тощо. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої i дiєвої
системи корпоративного управлiння, яка регламентується внутрiшнiми документами, має вплив
на ефективнiсть його роботи, сприяє прибутковостi i стабiльностi, збiльшує довiру з боку
акцiонерiв i формує довгостроковi спiввiдношення з партнерами i суспiльством в цiлому.
Полiтична та економiчна ситуацiї в Українi протягом звiтного перiоду характеризуються
нестабiльнiстю. Економiка країни знаходиться у скрутному становищi. Серед суттєвих загроз
залишаються невирiшенiсть конфлiкту на Сходi України, розвитком глобальної пандемiї
COVID-19, збiльшення напруги в регiонi через зростання цiн (в т.ч. на комунальнi послуги) та
безробiття. Згiдно даних Державної служби статистики України заборгованiсть за видами послуг
постачання та розподiл електричної енергiї станом на 31.08.2021 по Чернiгiвськiй областi
становить 126545,9 тис. грн.. Поточна ситуацiя в країнi та її подальший розвиток можуть мати
негативний вплив на результати господарської дiяльностi та фiнансове становище Товариства.

Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають кредитнi ризики, ризик лiквiдностi
та ринковий ризик.

Кредитний ризик. На дiяльнiсть Товариства може мати вплив ризик того, що одна зi сторiн
операцiй з фiнансовими iнструментами стане причиною понесення фiнансових збиткiв iншої зi
сторiн, внаслiдок невиконання своїх зобов'язань по договору. Кредитний ризик виникає у
результатi кредитних та iнших операцiй Товариства з контрагентами, в наслiдок яких
створюються фiнансовi активи. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх
еквiвалентами, фiнансовими iнструментами, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи
непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов'язання за операцiями.

Ринковi ризики можуть виникати у зв'язку з вiдкритими позицiями по iноземнiй валютi,
вiдсотковим активам та зобов'язанням, та iн., що перебувають пiд впливом значних ринкових
змiн.

Ризик лiквiдностi пов'язаний з тим, що Товариство не зможе виконувати свої зобов'язання з
виплат при настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачуваних умовах.

У третьому кварталi 2021 значнi невизначеностi та ризики залишалися пов'язаними з впливом
основної подiї останнього часу - розвитком глобальної пандемiї COVID-19, введенням та
продовженням карантинних заходiв, що призвело до суттєвих обмежень та зниження дiлової
активностi, змiни стандартних моделей введення бiзнесу та спричинило погiршення економiчної
ситуацiї в Українi. Пiсля поступового вiдновлення економiки на початку року в звiтному перiодi
спостерiгалося падiння економiки, зниження рiвня споживчого та iнвестицiйного попиту. Хвиля
коронавiрусу вплинула на платоспроможнiсть багатьох суб'єктiв господарювання та на
зменшення валового внутрiшнього продукту України - 3,5% проти очiкуваних 4% у квiтнi 2021.

Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, що ускладнює роботу
Товариства. З прийняттям основного закону не своєчасно вносяться змiни до пiдзаконних
нормативних актiв. Негативно впливають на дiяльнiсть Товариства непрогнозованi змiни
законодавства України.



Керiвництво на постiйнiй основi вiдстежує та здiйснює управлiння операцiйними, фiнансовими
та iншими ризиками, головною метою якої є запобiгання реалiзацiї даного виду ризику або
максимально можливе зниження загрози потенцiйних збиткiв, пов'язаних  з органiзацiєю
внутрiшнiх процесiв, збоями в системах, людськими чинниками та iншими зовнiшнiми
факторами. Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi
законодавством податки, обов'язковi платежi до бюджетiв рiзного рiвня та вiдрахування були
нарахованi та сплаченi.



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує промiжну iнформацiю
емiтента стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої
фiнансової звiтностi, i про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки
капiталу та органiзованi товарнi ринки".


