


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 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів X
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:
ПрАТ "Харкiвенергозбут" протягом 4кв 2021року не приймало участi у створеннi юридичних 
осiб. 

Посада корпоративного секретаря вiдсутня. 

Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй не вiдбувалося. Облiгацiї, похiднi, борговi та iншi цiннi папери не 
випускалися. Викупу (продаж ранiше викуплених акцiй товариства), придбання власних акцiй 
протягом звiтнього перiоду не було. 

Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчудження таких цiнних паперiв 
вiдсутнi.

У власностi працiвникiв товариства не має у власностi iнших цiнних паперiв товариства (крiм 
акцiй) та акцiй товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу. 

В товариствi немає осiб заiнтересованих у вчиненi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. Протягом 
звiтнього перiоду правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не вчинялися.

 У звiтному перiодi не укладалося акцiонерних та корпоративних договорiв, укладених 
акцiонерами (учасниками) товариства.

Цiльовi облiгацiї протягом звiтнього перiоду не випускалися. Протягом перiода акцiонернi, 
корпоративнi договори або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. В звiтному перiодi товариство не мало 
зобов'язань за цiнними паперами. 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором вiдсутнiй, у 
зв'язку з тим, що аудит промiжної фiнансової звiтностi не проводився.

Також, протягом звiтного перiоду вiдсутня промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя 



(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 
суб'єктом забезпечення окремо), оскiльки борговi цiннi папери не випускались.

Промiжна iнформацiя розкриваєсться за четвертий квартал, у зв'язкуз чим не розкривається: 4 
iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; промiжна фiнансова звiтнiсть; 
висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi; твердження щодо промiжної iнформацiї; 
консолiдована промiжна фiнансова звiтнiсть(ч.3 глави3 роздiлу II Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затведженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 03.12.2013 № 2826).



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут"
2. Дата проведення державної реєстрації

07.06.2018
3. Територія (область)

Харківська обл.
4. Статутний капітал (грн) 

5130815,2
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

65,001
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)

500
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.14 - Торгiвля електроенергiєю
 85.32 - Професiйно-технiчна освiта
 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

9. Органи управління підприємства
1.Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;2. Наглядова рада;3. Виконавчий 

орган Товариства - Дирекцiя;4. Ревiзiйна комiсiя.
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

Фонд державного майна України
01133, Україна, Київська обл., - р-н,

мiсто Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
00032945

СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД Кiпр НЕ 303560
Iншi фiз та юр особи - -

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб:

0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

ПАТ "Мегабанк", МФО 351629
2) IBAN

UA903516290000000002604813373
3) поточний рахунок

UA903516290000000002604813373
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті

ПАТ "Мегабанк", МФО 351629
5) IBAN

UA183516290000002600797813373
6) поточний рахунок

UA183516290000002600797813373



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
постачання електричної енергiї

споживачу
Постанова №

505
19.06.2018 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферах

енергетики та комунальних
послуг

Опис Лiцензiя має необмежений термiн дiї. 
постачання природного газу Постанова №

894
29.04.2020 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферах

енергетики та комунальних
послуг

Опис Лiцензiя має необмежений термiн дiї. 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Член Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Вiжунов Олександр Вiкторович
3. Рік народження

1981
4. Освіта

Київський нацiональний унiверситет iменi Т. Шевченка
5. Стаж роботи (років)

10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Фонд  державного  майна  України,  00032945,  Фонд  державного  майна  України,  д/н,
Головний спецiалiст, 00032945,Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

2011 - 2019 - АТ "Укрексiмбанк", начальник управлiння по роботi з непрофiльними активами та
супроводження  заставних  зобов'язань,  начальник  управлiння  по  роботi  з  непрофiльними
активами.

2020 - 2021 - АБ "Укргазбанк", заступник начальника управлiння реалiзацiх майна.

25.02.2021  -  29.06.2021  -  Фонд  державного  майна,  директор  Департаменту  вiдновлення
платоспроможностi та припинення дiяльностi пiдприємств.

30.06.2021  -  по  цей  час  -  Фонд  державного  майна  України,  директор  Департаменту
корпоративних прав держави.

7. Опис
05.11.2021 р.  ( вх. № 12017) ПрАТ "Харкiвенергозбут" отримало вiд - Фонду державного

майна України повiдомлення про замiну членiв наглядової ради  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  з
копiєю  наказу  №  1947  вiд  28.10.2021  р.  про  замiну  членiв  наглядової  ради   ПрАТ



"Харкiвенергозбут"  -  представникiв  акцiонера  -  Держави Україна  в  особi  Фонду державного
майна України (код ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження:  вул.  Генерала Алмазова,  18/9,  м.
Київ 01133, частка в статутному капiталi емiтента 65,0010%) у складi Наглядової ради ПрАТ
"Харкiвенергозбут", а саме:

- замiнити члена Наглядової ради  ПрАТ "Харкiвенергозбут" - Андрiєнко Полiну Григорiвну -
представника  Держави  України  в  особi  Фонду  державного  майна  України  (код  ЄДРПОУ
00032945, мiсцезнаходження: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному
капiталi  емiтента  65,0010%)  на  Вiжунова  Олександра  Вiкторовича  -  представника  Держави
України в особi Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капiталi емiтента 65,0010%),
який займає посаду директора Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного
майна України.

Строк, на який набуто повноважень - до переобрання.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.  Безпосередньо  акцiями
Товариства не володiє.

1. Посада
Член Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Алiбаба Iрина Володимирiвна

3. Рік народження
1982

4. Освіта

5. Стаж роботи (років)
8

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд  державного  майна  України,  00032945,  Посади,  якi  особа  обiймала  протягом

останнiх п'яти рокiв:

2013 - 2019 ТОВ "ВОГ РIТЕЙЛ" - начальник управлiння людським капiталом.

2019-2021 - ТОВ "Укравiт агро" - начальник вiддiлу управлiння людським капiталом.

2021  -  заступник  директора  Департаменту  монiторингу  та  оцiнки  ефективностi  дiяльностi
суб'єктiв господарювання - начальник вiддулу оперативного монiторингу та супроводу суб'єктiв
господарювання Фонду державного майна України.

7. Опис
05.11.2021 р.  ( вх. № 12017) ПрАТ "Харкiвенергозбут" отримало вiд - Фонду державного

майна України повiдомлення про замiну членiв наглядової ради  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  з
копiєю  наказу  №  1947  вiд  28.10.2021  р.  про  замiну  членiв  наглядової  ради   ПрАТ
"Харкiвенергозбут"  -  представникiв  акцiонера  -  Держави Україна  в  особi  Фонду державного
майна України (код ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження:  вул.  Генерала Алмазова,  18/9,  м.
Київ 01133, частка в статутному капiталi емiтента 65,0010%) у складi Наглядової ради ПрАТ
"Харкiвенергозбут", а саме:



-  замiнити  члена  Наглядової  ради   ПрАТ "Харкiвенергозбут"  -  Гриненко  Риту  Леонiдiвну  -
представника  Держави  України  в  особi  Фонду  державного  майна  України  (код  ЄДРПОУ
00032945, мiсцезнаходження: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному
капiталi емiтента 65,0010%) на Алiбабу Iрину Володимирiвну - представника Держави України в
особi  Фонду  державного  майна  України  (код  ЄДРПОУ  00032945,  мiсцезнаходження:  вул.
Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капiталi емiтента 65,0010%), яка
займає  посаду  заступника  директора  Департаменту  монiторингу  та  оцiнки  ефективностi
дiяльностi  суб'єктiв  господарювання  -  начальник  вiддулу  оперативного  монiторингу  та
супроводу суб'єктiв господарювання Фонду державного майна України.

Строк, на який набуто повноважень - до переобрання.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.  Безпосередньо  акцiями
Товариства не володiє.

1. Посада
Член Наглядової  ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Подольський Артем Борисович

3. Рік народження
1984

4. Освіта
Київський нацiональний унiверситет iменi Т. Шевченка (2006 р.)

5. Стаж роботи (років)
17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Юридична фiрма "Трастед Едвайзерс";, 39576558, ТОВ "Юридична фiрма "Трастед

Едвайзер", директор, 39576558, - 02.03.2015  р.  -  прийнятий  на  посаду  керiвника  проектiв  в
ТОВ "Юридична фiрма "Трастед Едвайзерс";

- 31.01.2018 р. - звiльнений з посади керiвника проектiв ТОВ "Юридична фiрма "Трастед
Едвайзерс";

- 01.02.2018  р.  -  прийнятий  на  посаду  керiвника  проектiв  в  ТОВ  "Юридичне  бюро
"Алєксєєв, Боярчуков та партнери";

- 27.12.2018 р. - звiльнений з посади керiвника проектiв ТОВ "Юридичне бюро "Алєксєєв,
Боярчуков та партнери";

- 01.03.2019 по теперiшнiй час - директор ТОВ "Юридична фiрма "Трастед Едвайзерс";

7. Опис
Подольський Артем Борисович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

не має. Винагорода не виплачувалась

30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  була обрана до складу
Наглядової  ради  ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  представника  акцiонера  товариства,  юридичної
особи - ТОВ "Фондова компанiя "Меридiан", що є власником 2.13%  простих iменних  акцiй
товариства. 



30.01.2020  призначенно  членом  Наглядової  ради  Товариства  -  представника  акцiонера
Товариства  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  "ФОНДОВА  КОМПАНIЯ  "МЕРИДIАН"
Подольського Артема Борисовича.

1. Посада
Член дирекцiї (в.о. генерального директора) ПрАТ "Харкiвенергозбут"

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуркiн Андрiй Олександрович

3. Рік народження
1974

4. Освіта
1. Вольське вище вiйськове ордена Червоної Зiрки училища тила., 1995; 2.Повна вища, 

Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова, 2001
5. Стаж роботи (років)

10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватне  Акцiонерне  Товариство  "Миколаївська  Теплоелектроцентраль",  30083966,
Приватне  Акцiонерне  Товариство  "Миколаївська  Теплоелектроцентраль",  30083966,   -
28.04.2015-21.07.2015-Менеджер iз збуту електроенергiї фiлiї "Пiвденна" Центрального округу
Публiчне Акцiонерне Товариство "Миколаївобленерго"; 

-  17.08.2015-03.06.2016-Начальник  вiддiлу  з  контролю  за  водовикористанням  Мiське
комунальне пiдприємство " Миколаївводоканал";

 -  03.06.2016-09.12.2016-Заступник  директора  пiдприємства  зi  збуту  Мiське  комунальне
пiдприємство "Миколаївводоканал";

 -  01.11.2018-30.07.2020-Радник  генерального  директора  у  вiддiлi  iнформацiйної  полiтики  та
дiловодства  Приватне  Акцiонерне  Товариство  "Миколаївська  Теплоелектроцентраль"  Вiддiл
органiзацiї працi i пiдбору персоналу

7. Опис
Вiдповiдно до протоколу Наглядової  ради ПрАТ "Харкiвенергозбут"  вiд 10.09.2020.№

6/2020  прийняте  рiшення:  обрати  з  11.09.2020  в.о.генерального  директора  Чуркiна  Андрiя
Олександровича (члена дирекцiї).

Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Чуркiн
Андрiй  Олександрович  часткою  у  статутному  капiталi  емiтента  не  володiє.  Винагорода  не
виплачувалась

1. Посада
Член дирекцiї (заступник генерального директора з комерцiйних та маркетингових 

питань) ПрАТ "Харкiве
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Курницький Юрiй Миколайович
3. Рік народження

1979
4. Освіта



Чераський державний технологiчний унiверситетi, 2019
5. Стаж роботи (років)

19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Харкiвенергозбут",  42206328,  ПрАТ "Харкiвенергозбут",  заступник  начальника
вiддiлу забезпечення бiзнесу, 42206328, з 09.2009 по 08.2018 -  ВАТ
"Черкасиобленерго",провiдний iнженер вiддiлу по роботi з юридичними споживачами служби
збуту електричної енергiї

з 12.2018 по 07.2019 - ТОВ "Черкасиенергозут", заступник директора з постачання

з 09.2020 по 10.2020 -  ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  заступник  начальника  вiддiлу
забезпечення бiзнесу

7. Опис
Вiдповiдно  до  рiшення  Дирекцiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  02.10.2020  (протокол

№7/2020) призначено члена дирекцiї товариства Курницького Юрiя Миколайовича

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Член дирекцiї (Директор з комерцiйних питань) ПрАТ "Харкiвенергозбут"

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуприна Микола Петрович

3. Рік народження
1964

4. Освіта
1. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1989 2. Одеська морська 

нацiональна академiя , 2011
5. Стаж роботи (років)

33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, з 08.2010 по
09.2015  -  ПАТ   "Миколаївобленерго",  м.  Миколаїв,   заступник  комерцiйного  директора  по
роботi з споживачами;

з 06.2016 по 01.2017- МКП " Миколаївводоканал",  м. Миколаїв, начальник вiддiлу контролю
водовикористання;

з  02.2018 по 04.2018 -  ТОВ з  II  "Цеппелiн Україна  ТОВ" м.  Київ,  iнженер з  охорони працi
Гiрничої фiлiї.

з  23.09.2020  по  10.2020  -  Заступник  начальника  вiддiлу  по  роботi  зi  споживачами  ПрАТ
"Харкiвенергозбут"

з 10.2020 та по цей час директор з комерцiйного облiку ПрАТ "Харкiвенергозбут

7. Опис
Вiдповiдно  до  рiшення  Дирекцiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  02.10.2020  (протокол



№7/2020) призначено члена дирекцiї товариства Чуприну Миколу Петровича

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

Членом дирекцiї обраний до припинення повноважень.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)

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

3. Рік народження
1966

4. Освіта
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi (1990)

5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 ТОВ  "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"ТОВ  "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",  21656006,  ТОВ

"Укренергореєстр", 21656006, - 08.06.2004 - 04.01.2016 - бухгалтер ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР";

-04.01.2016 - по цей час - головний бухгалтер ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"

7. Опис
Новоторова  Свiтлана  Олександрiвна  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi

злочини не має. Винагорода не виплачувалась

Новоторова  Свiтлана  Олександрiвна  15.04.2019  загальними  зборами  акцiонерiв   ПрАТ
"Харкiвенергозбут"   була  обрана  до  складу  Ревiзiйної  комiсiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  як
представник акцiонера товариства, юридичної особи - Компанiя "ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ
ЛIМIТЕД", що є власником 29,79%  простих iменних  акцiй  товариства. 

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Платонова Наталiя Юрiiвна

3. Рік народження
1959

4. Освіта
Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, 1985

5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 Фонду  державного  майна  України,  00032945,  Фонд  державного  майна  України,

00032945,  -  06.07.2015  р.  -  головний  спецiалист  вiддiлу  приватизацiї  об'єктiв  груп  Д  та  Ж
Управлiння приватизацiї ою'єктiв груп А, Д та Ж Департаменту конкурентних продажiв об'єктiв
приватизацiї;



- 14.08.2015 - головний спецiалист вiддiлу з питань координацiї роботи регiональних вiддiлень
Управлiння  по  роботi  з  регiональними  вiддiленнями  Департаменту  забезпечення  дiяльностi
Фонду;

-  13.04.2016  -  головний  спецiалист  вiддiлу  контролю  приватизацiйних  процесiв,  реалiзацiї
державних  корпоративних  прав  Управлiння  внутрiвiдомчого  контролю  Департаменту
внутрiшнього аудиту та контролю;

- 07.10.2016 - головний спецiалист вiддiлу з питань контролю та облiку майна, яке не увiйшло до
статутного  капiталу  реорганiзованих  пiдприємств  Управлiння  з  питань  розпорядження
державним  майном  Департаменту  комунiкацiйного  забезпечення,  роботи  iз  ВРУ  та
розпорядження державним майном;

07.08.2017  -  головний  спецiалист  вiддiлу  органiзацiї  роботи  з  управлiння  майном,  яке  не
увiйшло  до  статутних  капiталiв  господарських  товариств,  створених  в  процесi  приватизацiї
Управлiння  з  питань  розпорядження  державним  майном  Департаменту  законодавчого
забезпечення, орендних вiдносин та розпорядження державним майном;

10.01.2018  -  головний  спецiалист  вiддiлу  контролю  та  облiку  майна,  яке  не  увiйшло  до
статутного  капiталу  у  господарських  товариствах  Управлiння  з  питань  розпорядження
державним майном;

04.09.2019  -  головний  спецiалист  вiддiлу  звiтностi  Управлiння  з  питань  аналiзу  фiнансово-
господарської дiяльностi Департаменту управлiння державною власнiстю та аналiзу фiнансово-
господарської дiяльностi.

- 05.2018 - по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України 

7. Опис
28.02.2020   була  обрана  до  складу  Ревiзiйної  комiсiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  як

представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є
власником 65,0% акцiй товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (предст. акцiонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бричковська Євгенiя Миколаївна

3. Рік народження
0

4. Освіта
-

5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду  державного  майна  України,  00032945,  Фонду  державного  майна  України,

00032945,  начальник  вiддiлу управлiння  державним майном Регiонального  вiддiлення  Фонду
державного майна України по Харкiвськiй областi
7. Опис

21.06.2019  була  назначена  до складу Ревiзiйної  комiсiї  ПрАТ "Харкiвенергозбут",  як



представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є
власником 65,0% акцiй товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Головний бухгалтер ПрАТ "Харкiвенергозбут"

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Моiсеєва Вiкторiя Миколаївна

3. Рік народження
1970

4. Освіта
Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут (1993)

5. Стаж роботи (років)
29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  42206328,  АТ  "Харкiвобленерго",  00131954,  -  07.11.2005  -

29.12.2018  -  начальник  вiддiлу  обробки  платiжних  документiв  Харкiвенергозбут  АТ
"Харкiвобленерго"

- 01.01.2019 - 01.01.2019 - Бухгалтер 2 категорiї ПрАТ "Харкiвенергозбут"

- 02.01.2019 - по цей час - головний бухгалтер ПрАТ "Харкiвенергозбут"

7. Опис
Вiдповiдно  до  Наказу  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  02.01.2019  (  №1к)  бухгалтера  2

категорiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  Моiсеєву  Вiкторiю  Миколаївну  переведено  на  посаду
головного бухгалтера ПрАТ "Харкiвенергозбут"

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.



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
11.09.2018 68/1/2018 Нацiональна комiсiя

зцiнних паперiв
тафондового ринку

UA5000001355 Акція
проста

бездокумент
арна іменна

Бездокумента
рні іменні

0,02 25654076
0

5130815,2 100

Опис
ПрАТ "Харкiвенергозбут" не включено до бiржового реєстру.  Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю виписку акцiй ПрАТ Харкiвенергозбут
25.02.2020





X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата

прийняття
рішення

Найменуванн
я

уповноважен
ого органу,
що прийняв

рішення

Ринкова
вартість

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

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової

вартості
майна або

послуг, що є
предметом

правочину, з
вартістю
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата
вчинення
правочину

Дата розміщення
інформації про

прийняття
рішення щодо

надання згоди на
вчинення значних

правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі

даних
Національної

комісії з цінних
паперів та

фондового ринку
або через особу,
яка провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої

інформації від
імені учасників

фондового ринку 

URL-адреса
сторінки власного

веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива

інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди

на вчинення
значних правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 23.04.2021 Наглядова

рада
743 1  294  495 0,058 Укладення з

фiзичною
особою-

пiдприємцем
Гондель

Микитою
Юрiйовичем

договору
оренди

нежитлових
примiщень

будiвлi
загальною

площею 81,8
кв. м. будiвлi
лiтера "Б-III",
розташованої
за адресою:

24.12.2021 23.04.2021 https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/777777.pd

f



вул. Миру,
буд. 121, смт.
Краснокутськ,
Краснокутськ

ий район,
Харкiвська

обл.  Ринкова
вартiсть

об'єкту, що
оредується

становить 743
000,00 грн

(сiмсот сорок
три  тисячi
гривень 00

коп.)
Опис:

Значний правочин був вчинений 24.12.2021 року (договiр № 135/21) для розмiщення структурного пiдроздiлу Товариства
2 19.10.2021 рiшення не

приймалось
15,173 1  294  495 0,00113 Укладення

договору
оренди

нежитлового
примiщення
загальною

площею 16,5
кв.м., що

знаходиться за
адресою:

Харкiвська
область,

Богодухiвськи
й район,
селище

мiського типу
оломак,
вулиця

Соборна, буд.
№ 1 для

розмiщення
Коломацького

районного
розрахунково-

сервiсного

19.10.2021 19.10.2021 https://zbutenergo.khar
kov.ua/shareholders/re
port_emitent/emitent_o

ther#



центру
Приватного

акцiонерного
товариства

"Харкiвенерго
збут"

Опис:
Значний правочин вчиненний 19.10.2021 Для розмiщення Коломацького районного розрахунково-сервiсного центру. 

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час 

проведення Загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки.

28.04.2021 було проведено дистанцiйно рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут", на яких рiшення про обрання Наглядової ради не було прийнято.

Згiдно iз зазначеною вище статтею Закону якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, щодо обрання нового складу Наглядової ради, 

повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

Таким чином, починаючи з 05.05.2021 (з моменту складання протоколу лiчильної комiсiї) Наглядова рада ПрАТ "Харкiвенергозбут" має повноваження тiльки на прийняття 

рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв. 

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. Правочин буде надан на схвалення Наглядовiй радi пiсля 

обрання нового складу Наглядової ради, згiдно ст. 72 Закону Україна "Про акцiонерне товариство".

Колонки Дата прийняття рiшення та Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення, Дата розмiщення iнформацiї у загальнiй базi данних Комiсiї та адреса сторiнки
веб-сайту вважати,  не заповненими, у зв'язку з тим, що рiшення не приймалось.

3 28.04.2021 Наглядова
рада

4  513,5 1  294  495 0,3486 Договiр
оренди

нежитлових
примiщеннь
№ 11-:-21,
31-:-34, 39

п'ятого
поверху,

загальною
площею 250,4

м.кв.,
розташованi у

23.12.2021 28.04.2021 https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/poperedny

a_zgoda.pdf



будiвлi лiт.
"А-5" за

адресою: м.
Харкiв, вул.
Гоголя, буд.

10
Опис:

Значний правочин вчинений 23.12.2021 (договiр № 134/21) для розмiщення структурних пiдроздiлiв у м. Харковi



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

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
реєстрації
випуску

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

11.09.2018 68/1/2018 UA5000001355 256  540  760 5  130  815,2 254  172  270 76  436  210 0

Опис:
Iнформацiя наведена згiдно реєстру акцiонерiв станом на 31.12..2021 наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Згiдно наданного реєстру 76 436 210 ЦП обтяжених зобов'язаннями та/або за якими обмеженi права.

Тип обтяжень/обмежень В28 - блокування за договором.

У Товариства вiдсутня будь-яка iнформацiя про дату та номер рiшення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристикатакого
обмеження.

Не всi акцiї у випуску голосуючi у зв'язку з тим, що не всi акцiонери - фiзичнi особи уклали договiр з депозитарною установою.



ХV. Проміжний звіт керівництва
Метою дiяльностi Товариства є надання послуг  з постачання електричної енергiї  споживачам
м.Харкова,  Харкiвської  областi  та  iнших  областей  України.  Свою  дiяльнiсть  Товариство
здiйснює  на  пiдставi  лiцензiї  на  право  провадження  господарської  дiяльностi  з  постачання
електричної  енергiї  споживачу  виданої  постановою  НКРЕКП  вiд  16.06.2018  №  505.  Також
вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 26.10.2018 №1268 на Товариство покладено виконання
спецiальних функцiї, щодо забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування
ринку  електричної  енергiї,  а  саме  функцiї  постачальника  унiверсальних  послуг  на  територiї
Харкiвської  областi  та  м.  Харкова.  Дiяльнiсть  Товариства  регулюється  Статутом,  що
затверджений  загальними  зборами  акцiонерiв  Товариства  30.05.2018  (Протокол  Загальних
зборiв  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  30.05.2018  №1),  Цивiльним  кодексом  України,
Господарським кодексом України, Законами України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi
папери  та  фондовий ринок",  "Про ринок  електричної  енергiї",  а  також iншими нормативно-
правовими  актами  України.  Законодавчi  обмеження  по  проникненню  на  ринок  електричної
енергiї у пiдприємства вiдсутнi. 

 

Також 29.04.2020 Головою НКРЕКП В.  Тарасюком було  пiдписано  постанову № 894
"Про  видачу  лiцензiї  з  постачання  природного  газу  ТОВ  "ЕХ  ЕНЕРГIЯ"  та  ПрАТ
"Харкiвенергозбут",  але  господарська  дiяльнiсть  з  постачання  природного  газу  у  звiтному
перiодi не здiйснювалась.

Полiтика Товариства щодо управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками базується
на єдиному пiдходi до оцiнювання, аналiзу, єдиних вимогах до системи внутрiшнього контролю.

Усi ключовi рiшення Товариством приймаються з урахуванням ризикiв i можливостей та
їх рiвня. Для розвитку та пiдтримки ризик-менеджменту наказом Товариства вiд 10.07.2020 року
№  63  затверджено  Положення  про  комiсiю  з  оцiнки  корупцiйних  ризикiв  ПрАТ
"Харкiвенергозбут".  

Товариство  систематично  аналiзує  оперативну  та  звiтну  iнформацiю,  що  дозволяє
оцiнити  рiвень  ризику,  а  також  визначити  можливостi  впливу на  досягнення  фiнансових  та
операцiйних цiлей. Оцiнювання ризикiв проводиться у всiх випадках суттєвих змiн зовнiшнього
середовища.

Товариством застосовується наступна процедура виявлення та мiнiмiзацiї кожної групи
ризикiв до найнижчого рiвня:

" створення робочих груп за участю експертiв у всiх профiльних галузях;

" виявлення ризикiв на пiдставi поставлених цiлей i фактично наявних процесiв;

" оцiнювання схильностi та ранжування ризикiв за суттєвiстю;

" вбудування  елементiв  внутрiшнього  контролю  до  процесiв  для  запобiгання  настанню
ризикових подiй;

" вибiр  i  реалiзацiя  найефективнiших  i  найбiльш  економiчних  заходiв  для  зниження
схильностi до ризикiв;

" монiторинг  ефективностi  заходiв  i  загального  профiлю  ризикiв  та  можливостей
Товариства.



Операцiйнi ризики.

 Товариство придiляє особисту увагу операцiйним ризикам.  В Товариствi  впроваджено
процес виявлення, оцiнювання, управлiння та монiторингу ризикiв в межах рiчного планування,
вiдповiдна  система  звiтностi  щодо  всiх  груп  ризикiв.  Реалiзуються  програми  зi  зниження
операцiйних витрат i пiдвищення ефективностi виробничих процесiв.

Систематично проводиться аудит бiзнес-процесiв з аналiзом необхiдностi та достатностi
контрольних  процедур.  У  межах  операцiйної  дiяльностi  виконуються  заходи  для  пiдтримки
заданого  рiвня  абсолютної  лiквiдностi.  З  цiєю  метою  в  Товариствi  запроваджено  механiзм
планування  та  управлiння  рухом  коштiв,  який  дозволяє  оперативно  реагувати  на  змiни  в
зовнiшньому та внутрiшньому середовищi.

Фiнансовi ризики.

Не менш важливим для Товариства є своєчасне виявлення та оцiнка фiнансових ризикiв,
в тому числi ризику ймовiрного банкрутства, для чого за показниками балансу обчислюються
коефiцiєнти фiнансової стiйкостi та платоспроможностi. 

З  метою  управлiння  фiнансовими  ризиками  Товариством  запроваджено  механiзм
нейтралiзацiї  ризикiв  який  грунтується  на  використаннi  сукупностi  методiв  i  прийомiв
зменшення можливих фiнансових втрат. З цiєю метою Товариством запроваджено механiзми:

" уникнення ринкових операцiй якi пов'язанi з дуже серйозними та великими ризиками;

" утримання ризику шляхом компенсацiї  втрат за рахунок системи штрафних санкцiй та
резервування частини фiнансових ресурсiв;

" мiнiмiзацiя ризику шляхом лiмiтування напрямкiв фiнансової дiяльностi.

Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх
еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства.
Товариство  також  має  iншi  фiнансовi  iнструменти,  включаючи  дебiторську  та  кредиторську
заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. 

Товариство  не  здiйснювало  операцiй  з  деривативами  з  метою  управлiння  процентними  та
валютними ризиками, що пов'язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування. 

Основними  ризиками,  пов'язаними  з  фiнансовими  iнструментами  Товариства,  є  ризик
лiквiдностi,  кредитний  ризик  та  ризик  концентрацiї.  Товариство  переглядає  та  узгоджує
полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче. 

Ринковий  ризик  -  це  ризик  того,  що  справедлива  вартiсть  майбутнiх  грошових  потокiв  за
фiнансовим  iнструментом  коливатиметься  внаслiдок  змiн  ринкових  цiн.  Ринковий  ризик
включає в  себе  три типи ризику:  вiдсотковий ризик,  валютний ризик та iншi  цiновi  ризики,
наприклад,  ризик  змiни цiн  на  iнструменти  капiталу i  ризик змiни цiн  на  товари.  Фiнансовi
iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе реструктуризовану заборгованiсть, а
також фiнансовi активи, доступнi для продажу.



 Процентний ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх
грошових  потокiв  за  фiнансовим  iнструментом  коливатиметься  зважаючи  змiн  ринкових
процентних ставок. Керiвництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому
що Станом на 30 червня 2021 та на 30 червня 2020 рокiв Товариство не має кредитiв отриманих
за плаваючими вiдсотковими ставками.

 Ризик  концентрацiї  бiзнесу  Основна  господарська  дiяльнiсть  Товариства  зосереджена  на
територiї  Українi.  Законодавство, що впливає на дiяльнiсть Товариство в Українi,  схильне до
частих змiн. Внаслiдок цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у
разi негативних змiн у полiтичному i дiловому середовищi. 

Управлiння ризиком капiталу - Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити
своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток
акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства
регулярно переглядає структуру капiталу.  На основi результатiв  таких переглядiв Товариство
вживає  заходiв  для  пiдтримання  балансу загальної  структури  капiталу за  рахунок  залучення
нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi. Товариство здiйснює контроль капiталу,
використовуючи  спiввiдношення  власних  i  позикових  коштiв,  яке  розраховується  шляхом
дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. 

Основними проблемними питаннями та невизначеностями є:

1. Наявнiсть дебиторської заборгованостi 

Основними  боржниками  Товариства  є  комунальнi  пiдприємства  та  побутовi  споживачi
(населення).  Слiд  зазначити,  що  у  товариства  законодавчо  обмеженi  процедури  управлiння
станом заборгованостi  комунальних  пiдприємств.  Додатковим пригнiчуючим фактором  є  дiя
карантинних обмежень з  метою запобiгання  поширенню коронавiрусу COVID-19 (Постанова
НКРЕКП  №  766  вiд  08.04.2020р.  зi  змiнами),  через  що  вiдсутня  можливiсть  вiдключати
"захищених" споживачiв за умови наявностi заборгованностi.

2. Стрiмкий рiст цiни на електричну енергiю на рiзних сегментах ринку.

Вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України (далi - КМУ)          вiд 11 серпня
2021 р. № 859 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2019 р.
№ 483 та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України"
з  1  жовтня  2021  року  набрали  чинностi  змiни  до  Положення  про  покладання  спецiальних
обов'язкiв  на  учасникiв  ринку  електричної  енергiї  для  забезпечення  загальносуспiльних
iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї (далi - Положення).

Слiд окремо вiдзначити оплату ПУП послуг операторiв розподiлу та передачi. Послуги ПУП ДП
"Гарантований покупець" передбачають тiльки покриття витрат на купiвлю електричної енергiї,
але у ПУП є зобов'язання щодо оплати послуг операторам систем. ПУП має сплачувати авансовi
платежi за послуги розподiлу i передачi електричної енергiї у розрахунковому мiсяцi. Фактично,
кошти на оплату послуг  операторiв  систем будуть  сплачуватися  побутовими споживачами у



наступному перiодi, за розрахунковим. Отже, ПУП не має фiнансової змоги вчасно сплачувати
послуги операторам систем.

Вплив COVID-19

 Наприкiнцi  2019 року,  з  Китаю вперше з'явилися  новини про COVID-19 (Коронавiрус).  На
початку 2020 року вiрус поширився по всьому свiту та його негативний вплив набрав обертiв.
Свiтове  поширення  COVID-19  створило  значну  мiнливiсть,  невизначенiсть  та  економiчне
падiння упродовж 2020 року. Вiрус охопив понад 200 країн та продовжує суттєво впливати на
економiчну ситуацiю та  галузь  охорони здоров'я.  Пандемiя  призвела до широкомасштабного
негативного впливу на свiтову економiку i iснує значна невизначенiсть щодо того, наскiльки
COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалiсть урядових та iнших
заходiв, направлених на уповiльнення поширення вiрусу, таких як карантин, домашнiй режим,
призупинення бiзнесу та призупинення роботи уряду. Уряд та мiсцева влада також розробили
полiтику щодо покрокового виходу з карантину. Деякi юрисдикцiї пiд час виходу з карантину
змушенi повертатись до обмежень через збiльшення кiлькостi нових захворювань на COVID-19,
зокрема, через виявлення нових штамiв вiрусу, серед яких особливу небезпеку становить штам
Delta.  Хвилеподiбне  розповсюдження  нового  штаму ставить,  наразi,  питання  про  посилення
карантинних заходiв. В Українi заходи до запобiгання розповсюдженню коронавiрусу подовженi
до 31.12.2021. Подальше подовження карантину, або його скасування, залежить вiд швидкостi
реакцiї на новi загрози, що виникають. Товариство вжило ряд запобiжних заходiв, спрямованих
на  те,  щоб  мiнiмiзувати  ризики  для  своїх  працiвникiв,  бiзнесу  та  громад,  що  працюють,
включаючи органiзацiю вiддалених робочих мiсць та надання iндивiдуальних засобiв захисту
своїм працiвникам. Однак, керiвництво не може гарантувати, що цi дiї, будуть ефективними для
запобiгання майбутнiх перебоїв у роботi Товариства. Товариство оцiнило вплив COVID-19 на
знецiнення  активiв,  дiяльнiсть,  що  приносить  доходи  вiд  реалiзацiї,  здатнiсть  генерувати
достатнiй грошовий потiк для своєчасного погашення зобов'язань, та можливiсть продовжувати
свою дiяльнiсть  в  осяжному майбутньому.  На дату  випуску  цiєї  фiнансової  звiтностi,  вплив
COVID-19  на  дiяльнiсть  Товариства  не  був  суттєвим.  Керiвництво  продовжує  регулярно
вiдслiдковувати  вплив  COVID-19,  а  саме  його  потенцiйний  вплив  на  фiнансовий  стан,
результати дiяльностi, грошовi потоки, знецiнення активiв та платоспроможнiсть контрагентiв.
Кiнцевий вплив COVID-19 буде залежати вiд майбутнiх подiй,  включаючи, серед iншого, вiд
кiнцевого географiчного поширення та тяжкостi вiрусу,  наслiдкiв урядових та iнших заходiв,
107 спрямованих на запобiгання поширенню вiрусу,  розробки ефективних методiв лiкування,
тривалостi спалаху, дiй, якi вживають урядовi органи, замовники, постачальники та iншi третi
сторони, наявностi робочої сили, термiнiв та ступеню вiдновлення нормальних економiчних та
операцiйних  умов.  Керiвництво  продовжує  докладати  зусиль  для  виявлення,  управлiння  та
пом'якшення наслiдкiв пандемiї COVID-19 на результати дiяльностi Товариства; однак, iснують
фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалiсть та тяжкiсть
цього  спалаху,  будь-яких  подiбних  спалахiв,  а  також  вжитих  подальших  урядових  та
регуляторних  дiй.  Керiвництво  Товариства  вважає,  що  пiдготовлена  фiнансова  звiтнiсть
вiдображає усi найкращi оцiнки у вiдношеннi до можливих наслiдкiв COVID-19


