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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). 
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Сорока I.В. 
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Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 4 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 26.01.2022 

 (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  
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
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  
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації  
26. Примітки: 
Вiдсутнi у промiжнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 4 квартал 2021 року наступнi 
вiдомостi: 
 
iнформацiя про облiгацiї емiтента, у зв"язку з тим, що за звiтний перiод емiтент не здiйснював 
випуск облiгацiй; 
 
iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв"язку з тим, що за звiтний перiод 
емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв; 
 
iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, у зв"язку з тим, що за звiтний перiод емiтент не 
здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв; 
 
iнформацiя щодо корпоративного секретаря, у зв"язку з тим, що посада корпоративного 
секретаря  в Товариствi вiдсутня; 
 
iнформацiя про вчинення значних правочинiв, у зв"язку з тим, що за звiтний перiод емiтент не 
вчиняв значних правочинiв; 
 
iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть, - у зв"язку з тим, що за звiтний перiод такi 
правочини не вчинялись; 
 
iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про конвертацiю цiнних 
паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) 
iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, 
яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, - у зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював 
випуск боргових цiнних паперiв, iпотечних цiнних паперiв, уповноваженим органом емiтента 
не приймалось рiшення про конвертацiю цiнних паперiв; 
 
промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), - у зв"язку з 
тим, що емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв та не здiйснював 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 
 
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 АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" не випускало цiльових 
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання 



об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 
 
Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, що 
затверджено рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (зi змiнами та доповненнями), 
iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, промiжна фiнансова звiтнiсть, 
висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi та твердження щодо промiжної iнформацiї 
не розкривається за 4 квартал 2021 року. 
 
 
 
 
 
  



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) 
 2971 
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 є представником 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. 
 



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 та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО": торгiвля акцiями 
Товариства здiйснюється на внтрiшньому ринку. 
 
Iнформацiя про включення/виключення до бiржового реєстру фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: акцiї Товариства не включались до 
бiржових реєстрiв фондових бiрж.У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало дiй по включенню цiнних паперiв у бiржовий реєстр фондової 
бiржi.  
 
Емiтент не проводив додаткову емiсiю акцiй у звiтному перiодi.  
 
 
 
 
 
 

 



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. 
 
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 лiквiдацiйною комiсiєю здiйснювалися дiї по лiквiдацiї дочiрнього 
пiдприємства. 
 
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: В23 - 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, наданого ПАТ "НДУ" станом на 24.09.2021. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
В своїй дiяльностi АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" дотримується чинного законодавства України, 
Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства. Органи Товариства протягом звiтного перiоду 
дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї.  
 
Протягом звiтного перiоду у Товариствi функцiонували наступнi органи:  
 
- 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 - орган Товариства, який  в межах компетенцiї, визначеної законодавством, 
Статутом та Положенням "Про ревiзiйну комiсiю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО", здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  
 
Загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались та не проводились. 
 
У складi Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" змiн у 
звiтному перiодi не вiдбувалось. 
 
Вiдокремленi  пiдроздiли, якi входять до складу Товариства та розташованi на територiї 
Чернiгiвської областi та в мiстi Чернiговi, у звiтному перiодi не змiнилися (не 
реорганiзовувалися). 
 
Упродовж звiтного перiоду Товариство вело безперервну виробничу дiяльнiсть, в тому числi за 
основним видом дяльностi (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, виданої АТ 
"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" згiдно рiшення НКРЕКП вiд 13.11.2018. 
 
АТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" на постiйнiй основi вiдстежує та здiйснює управлiння ризиками. 
 
Товариство вiдслiдковує та керує фiнансовими ризиками (кредитний ризик, ринковий ризик, 
ризик лiквiдностi). При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, якi 
включають в себе такi елементи, як: бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i 
документацiя, рахунки); бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування 
витрат); внутрiшнiй аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi 
арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських 
операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi 
перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 
пiдприємством.  
 
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику -  виникнення збиткiв або додаткових 
втрат або недоотримання доходiв унаслiдок несприятливої змiни курсiв iноземних валют, 



процентних ставок, вартостi ресурсiв. Змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи та 
зобов'язання.  
 
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв для 
запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни 
платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також 
прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Ризик втрати лiквiдностi полягає 
в тому, що товариство не зможе виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) 
обiгових коштiв. 
 
Товариcтвом регулярно контролюється кредитний ризик. Управлiння кредитним ризиком 
здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити 
заборгованiсть.  
 
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати iншi ризики: 
-нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; -непередбаченi дiї державних органiв; 
-нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; 
-непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; -непередбаченi дiї 
конкурентiв; -свiтовi спади економiки (вiйськовi конфлiкти, пандемiя та iншi). Метою 
управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.  
 
У звiтному перiодi Товариство продовжувало вживати адекватнi заходи, спрямованi на 
забезпечення безперервної дiяльностi та мiнiмiзацiю негативного впливу введених державою 
обмежень, спрямованих на запобiгання поширенню  хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавiрусом SARS-CoV-2.  
 
У зв"язку з продовженням дiї iнфляцiйних процесiв, що знаходять своє вираження у зростаннi 
цiн на матерiали, обладнання та енергетичнi ресурси, зменшення платоспроможностi 
споживачiв, головним завданням економiчної i фiнансової служб залишається подальше 
впровадження систем оптимiзацiї фiнансових, трудових та матерiальних ресурсiв шляхом 
вдосконалення методiв планування, суворе дотримання структурними одиницями доведеного 
бюджету витрат, поглиблення економiчного аналiзу дiяльностi структурних пiдроздiлiв з метою 
виявлення резервiв витрат.  
 
Керiвництво Товариства на постiйнiй основi вiдстежує та здiйснює управлiння операцiйними, 
фiнансовими та iншими ризиками, головною метою якого є запобiгання реалiзацiї ризикiв або 
максимально можливе зниження загрози потенцiйних збиткiв, пов'язаних  з органiзацiєю 
внутрiшнiх процесiв, збоями в системах, людськими чинниками та iншими зовнiшнiми 
факторами. 
 
 
 
 
 


