
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, 
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

Голова правління Весельська Ніна Іванівна

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

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕСКО-РІВНЕ"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3, Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

32744984
вул. Буковинська, буд. З, місто Рівне, 
Рівненська область, 33027, Україна

(0362) 46-02-18, (0362) 46-02-20 
company@esco-rivne.org

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії ___ 18.04.2014

2. Річна інформація 76(1829) Бюлетень "Відомості Національної комісії
опублікована у з цінних паперів та фондового ринку"

і (номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація www.esco-rivne.org в мережі
розміщена на Інтернет
власній сторінці

(дата)

22.04.2014
(дата)

(дата)

(адреса сторінки)

mailto:company@esco-rivne.org
http://www.esco-rivne.org


Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інттті цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)

33. Примітки: В переліку інформації відсутні дані акціонерного товариства про: 3. Відомості 
щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - оскільки товариство не є учасником будь- 
яких юридичних осіб; 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. -  оскільки така 
посада відсутня в акціонерному товаристві. 5. Іінформація про рейтингове агентство - так як в 
статутному капіталі державна частка відсутня, ПрАТ не має стратегічного значення для 
економіки та безпеки держави, не займає монопольне становище і тому договір з рейтинговим 
агентством не укладався; 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) - оскільки дана інформація не заповнюється приватними 
акціонерними товариствами. 10. Інформація про дивіденди - оскільки дана інформація не 
заповнюється приватними акціонерними товариствами. 11. Інформація про осіб, послугами яких 
користується емітент - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними 
товариствами. 12. Відомості про цінні папери емітента: б) інформація про облігації емітента; в) 
інформація про інші цінні папери, випущені емітентом та г) інформація про похідні цінні 
папери - товариство емісій таких цінних паперів не здійснювало; ґ) інформація про викуп 
власних акцій протягом звітного періоду - викуп цінних паперів власних емісій товариство не 
здійснювало. 13. Опис бізнесу - оскільки дана інформація не заповнюється приватними 
акціонерними товариствами. 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
та 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - товариство випуск таких цінних паперів не 
здійснювало. 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття та 20. Інформація 
про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до 
складу іпотечного покриття - товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. 21. 
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; 22. Інформація щодо реєстру іпотечних 
активів - товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. 23. Основні відомості про 
ФОН; 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН; 25. Інформація про осіб, що володіють 
сертифікатами ФОН; 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН; 27. Правила ФОН - 
товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. 29. Текст аудиторського висновку (звіту) - 
оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 31. Річна 
фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі 
наявності) - оскільки товариство складає звітність за національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 32. 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) - Цільових облігацій товариство не випускало.
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В 2013 році були виявлені деякі помилки, що були допущенні при складанні фінансової 
звітності за 2012 рік. Дані порушення були усунуті в 2013 році, тому деякі суми на початок року 
"Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за 2013 рік" представленого в даному звіті не 
відповідають сумам на кінець звітного періоду в "Фінансовому звіті суб'єкта малого 
підприємництва за 2012 рік", який був оприлюднений в складі річного звіту за 2012 рік.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РІВНЕ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) ЗО
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
[2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 35.30

[2010]Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н. в. і. у. 77.39

[2010]Фінансовий лізинг 64.91

А00 № 229443

12.11.2003
Рівненська

267500,00
0

0

Емітенти-акціонерні товариства не заповнюють дану10. Органи управління підприємства: 
інформацію.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Публічне акціонерне товариство акціонерний 
банк "Укргазбанк"

320478
2600790462
0

0
немає.



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата

видачі
Державний орган, що видав Дата

закінчення
дії

ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5
Постачання теплової 
енергії

АЕ №190322 13.12.2012 Рівненська обласна державна 
адміністрація

15.12.2017

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує в 
подальшому отримувати ліцензію на даний вид діяльності.
Виробництво теплової 
енергії

АЕ №190321 13.12.2012 Рівненська обласна державна 
адміністрація

15.12.2017

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує в 
подальшому отримувати ліцензію на даний вид діяльності.



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Нечипорик Віктор Володимирович

СР, 041300, 17.01.1996, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження* * 1958
5) освіта** вища, Рівненський інститут інженерів водного господарства,

1983 рік, спеціальність "Водопостачання та каналізація"

6) стаж керівної роботи (років)* * 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТзОВ "Рівнетеплоенерго", 
начальник теплової інспекції.
8) дата обрання та термін, на який 15.03.2011 на 5 років (згідно Статуту) 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.
Винагороду отримує згідно з Колективним договором Товариства. Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -13. Попередні посади: ТзОВ "Рівнетеплоенерго", 
начальник теплової інспекції. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Володіє 1 акцією Товариства.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Якобчук Таміла Валентинівна

СР, 678005, 12.01.2000, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження* * 1971
5) освіта** середня спеціальна, Рівненський радгосп-технікум, 1993 рік,

спеціальність"Технік-плановик"

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Концерн Хлібпром", 
провідний бухгалтер відділу обліку праці.
8) дата обрання та термін, на який 14.04.2010 на 5 років (згідно із Статутом) 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагороду отримує згідно з Колективним договором Товариства. Винагорода в натуральній



формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Попередні посади: ВАТ "Концерн Хлібпром", провідний бухгалтер відділу 
обліку праці. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Акціями Товариства не володіє.

1) посада Член Правління, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Кондрай Світлана Ігорівна

СР, 348695, 09.02.1998, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження** 1968
5) освіта** середня спеціальна, технікум технологій та дизайну НУВГП,

спеціальність "Бухгалтерський облік"

6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ-фірма "Маестро", 
головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який 06.04.2009 на 5 років (згідно із Статутом) 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті та посадовій інструкції. 
Винагороду отримує згідно Колективного договору товариства. Винагороду в натуральній формі 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звітний період не було. Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 19 від 04.04.2014 
року) Кондрай С.І. було переобрано членом правління терміном на 5 років, у зв'язку із 
закінченням 06.04.2014 року терміну дії повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -9. Попередні 
посади: ТОВ-фірма "Маестро", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає 
посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями Товариства не володіє.



1) посада Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Весельська Ніна Іванівна

ВР, 018305, 27.12.2002, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження**
5) освіта**

1953
вища, Московська академія праці і соціальних відносин, 1992 
рік, спеціальність "Соціальні відносини та економіка праці".

6) стаж керівної роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: РОВКП "Рівнеоблводоканал", 
заступник директора з економічних питань.
8) дата обрання та термін, на який 06.04.2009 на 5 років (згідно із Статутом) 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагороду отримує згідно колективного договору Товариства. Винагорода в натуральній формі 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звітний період не було. Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 19 від 04.04.2014 
року) Весельську Н.І. було переобрано членом правління терміном на 5 років, у зв'язку із 
закінченням 06.04.2014 року терміну дії повноважень.Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17. Попередні 
посади: РОВКП "Рівнеоблводоканал", заступник директора з економічних питань. Посадова 
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Володіє 9 акціями 
Товариства (8,4%).

1) посада Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Володько Микола Миколайович

СР, 346788, 03.02.1998, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження**
5) освіта**

1957

6) стаж керівної роботи (років)

вища, Український інститут інженерів водного господарства, 
1979 рік, спеціальність: гідромеліорація, кваліфікація: 
інженер-гідротехнік.

** у

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: КП "Спецкомбінат - 
ритуальна служба" РМР, директор
8) дата обрання та термін, на який 03.12.2013 на 3 роки 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.

20 і З



Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Зміни у персональному складі посадових осіб (зокрема зміна Голови Ревізійної комісії) відбулися 
відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 18 від 03.12.2013 
року). Обрано на посаду замість Сергійчука Петра Миколайовича. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: з 03.12.2007 
по 14.03.2011 року - заступник начальника інспекції - начальник відділу з організації державного 
технічного нагляду в організаціях АПК Інспекції Держтехнагляду, з 21.03.2011 року по даний 
час - директор КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР (Код ЄДРПОУ - 05478841, м. Рівне, 
вул. Курчатова, 24). Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - 
юридичної особи (КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР), яка володіє 48 акціями 
Товариства (44,86%).

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Марчук Сергій Олександрович

ЄР, 783070, 12.12.2000, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження* * 1900
5) освіта** вища, Національний університет водного господарства та

природокористування, 2006 рік, спеціальність автомобілі та 
автомобільне господарство, кваліфікація: спеціаліст з

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: КП "Спецкомбінат-ритуальна 
служба" РМР, інженер з охорони праці
8) дата обрання та термін, на який 03.12.2013 на 3 роки 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Призначений на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів 
акціонерів від 03.12.2013 року терміном на 3 (три) роки замість звільненого Члена Наглядової 
ради Кожушко Галини Степанівни. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Попередні посади: КП "Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР, 
інженер з охорони праці. Посадова особа працює на посаді інженера з охорони праці КП 
"Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР, (код ЄДРПОУ- 05478841, м. Рівне, вул. Курчатова, 24). 
Особисто акціями Товариства не володіє. Є представником акціонера-юридичної особи (КП 
"Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР), яка володіє 48 акціями Товариства (44,86%).



1)посада Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Лецкалюк Олександр Петрович

ЄР, 678548, 17.01.2000, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження**
5) освіта**

1944
вища, Львівський ордена Леніна Політехнічний інститут, 
1975 рік, спеціальність - інженер-електрик

6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Комунальне підприємство 
"Міськсвітло", начальник виробничого відділу.
8) дата обрання та термін, на який 04.04.2012 на 3 роки 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. 04.04.2012 року на загальних 
зборах Товариства переобраний на наступний термін ( 3 роки).Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -
14. Попередні посади: Комунальне підприємство "Міськсвітло", начальник виробничого відділу. 
Посадова особа працює на посаді директора комунального підприємства "Міськсвітло" (м. Рівне, 
вул. Дорошенка, 55А). Особисто акціями Товариства не володіє. Є представником акціонера- 
юридичної особи (КП "Міськсвітло"), яка володіє 49 акціями Товариства (45,79%).

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Вовк Анатолій Михайлович

СР, 648478, 24.12.1999, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

4) рік народження**
5) освіта**

1961
вища, Український інститут інженерів водного господарства, 
1979 рік, спеціальність "Механізація гідромеліоративних 
робіт", кваліфікація інженер-механік

6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: КП "Спецкомбінат-ритуальна 
служба" РМР, головний інженер
8) дата обрання та термін, на який 03.12.2013 на 3 роки 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.



Обраний на посаду члена Наглядової ради відповідно до рішення позачергових загальних зборів 
акціонерів від 03.12.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Попередні посади: КП "Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР, 
директор, з 21.03.2011 року по даний час - КП "Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР, головний 
інженер. Особисто акціями Товариства не володіє. Є представником акціонера-юридичної 
особи (КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР), яка володіє 48 акціями Товариства (44,86%).

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лягова Неля Степанівна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи СР, 697231, 01.03.2000, Рівненським МВ УМВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, Рівненській області
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження* * 1964
5) освіта** середня спеціальна, Кооперативний технікум, 1999 рік,

спеціальність: організація і управління кооперативною 
торгівлею, кваліфікація: організатор торгівлі

6) стаж керівної роботи (років)** З
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: КП "Спецкомібнат-ритуальна 
служба", начальник планово-економічного відділу
8) дата обрання та термін, на який 03.12.2013 на 3 роки 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Зміни у персональному складі посадових осіб (зокрема зміна члена Ревізійної комісії) відбулася 
відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 18 від 03.12.2013 року). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР (м. Рівне, вул. Курчатова, 24), 
економіст по цінах, з 15.09.2010 року по теперішній час - начальник планово-економічного 
відділу. Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера-юридичної особи (КП 
"Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР), яка володіє 48 акціями Товариства (44,86%).



1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дворак Людмила Володимирівна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи МЮ, 184945, 29.10.2008, Рівненським МВ УМВС України в 
(серія, номер, дата видачі, орган, Рівненській області
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

1977

6) стаж керівної роботи (років)**

вища, Рівненський державний технічний університет, 1999 
рік, спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: спеціаліст 
економіст.
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: КП "Міськсвітло", головний 
бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який 03.12.2013 на 3 роки, 
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 18 від 03.12.2013 
року) Дворак Л.В. було обрано на посаду члена Ревізійної комісії на повторний термін в зв'язку із 
закінченням терміну повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади: КП "Міськсвітло" (м. Рівне, вул. Дорошенка, 55А), з 14.01.1998-01.11.2003 на 
посаді: касир, бухгалтер 2 категорії, заступник головного бухгалтера, з 01.11.2003 року по даний 
час - головний бухгалтер. Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера- 
юридичної особи (КП "Міськсвітло"), яка володіє 49 акціями Товариства (45,79%).



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від загальної
КІЛЬКОСТІ

акцій (у 
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова Правління фізична особа ВР, 018305, 27.12.2002, Рівненським 
МВ УМВС України в Рівненській 
області

9 8,41120000000 9 0 0 0
Весельська Ніна Іванівна

Член Правління фізична особа СР, 041300, 17.01.1996, Рівненським 
МУ УМВС України в Рівненській 
області

1 0,93460000000 1 0 0 0
Нечипорик Віктор 
Володимирович

Усього: 10 9,34580000000 10 0 0 0



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної 

особи
Код за 

ЄДРПОУ
Місцезнаходження Кількість 

акцій (піт.)
Від 

загальної 
кількості 
акцій (%)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника
Комунальне підприємство 
"Міськсвітло"

03352283 вул. Дорошенка, 55А, місто Рівне, 
Рівненська область, 33001, Україна

49 45,7944 49 0 0 0

Комунальне підприємство 
"СПЕЦКОМБІНАТ- 
РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"

05478841 вулиця Курчатова, будинок, 24, місто Рівне, 
Рівненська область, 33018, Україна

48 44,8598 48 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт

Кількість 
акцій (шт.)

ВІД 
загальної 
кількості 
акцій (%)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника
Усього: 97 90,6542 97 0 0 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 03.12.2013
Кворум зборів, % 100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови зборів, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Внесення змін до Статуту товариства та затвердження його в новій редакції.
3. Обрання нового складу Ревізійної комісії товариства (у зв’язку із закінченням строку 
повноважень 3 роки).
4. Обрання двох членів Наглядової ради.
5. Затвердження умов договору на здійснення повноважень голови та членів Ревізійної комісії, а 
також членів Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підпис вказаних 
договорів.
6. Погодження вчинення значних правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій до переліку 
питань порядку денного не надходило.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Голова правління. 
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню "Обрання голови зборів, секретаря зборів та лічильної комісії" рішення 
прийнято одноголосно (107 голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах). 
Обрано: Головою зборів Лецкалюка О.П., секретарем зборів -  Тригубець Л .А ., головою 
лічильної комісії -  Кондрай С.І., членом комісії -  Нечипорика В.В.
По другому питанню "Внесення змін до Статуту товариства та затвердження його в новій 
редакції." рішення прийнято одноголосно (107 голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть 
участь у зборах). Запропонований статут товариства в новій редакції затверджено.
По третьому питанню "Обрання нового складу Ревізійної комісії товариства (у зв’язку із 
закінченням строку повноважень 3 роки)" вирішено у зв’язку із закінченням терміну дії 
повноважень, звільнити з посади Голови Ревізійної комісії -  Сергійчука П.М., члена Ревізійної 
комісії - Дворник І.Ю., переобрати (на наступний термін 3 роки) членом Ревізійної комісії -  
Дворак Л.В. та обрати (на термін 3 роки) Головою Ревізійної комісії -  Володька М.М. та членом 
Ревізійної комісії -  Лягову Н.С. Рішення прийнято одноголосно (107 голосів - 100% голосів 
акціонерів, що беруть участь у зборах). Обрання персонального складу Ревізійної комісії 
проводилося шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування. 
По четвертому питанню "Обрання двох членів Наглядової ради" вирішено у зв’язку із вибуттям 
юридичної особи -  КП «Теплотранссервіс» РМР із складу акціонерів достроково припинити 
повноваження членів Наглядової ради Кузьмича Ю.М. та Кожушко Г.С. Рішення прийнято 
одноголосно (107 голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах). Вирішено 
обрати членами Наглядової ради Вовка А.М. та Марчука С.О. Обрання членів Наглядової ради 
проводилося шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування. 
По п’ятому питанню "Затвердження умов договору на здійснення повноважень голови та членів 
Ревізійної комісії, а також членів Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої 
на підпис вказаних договорів" вирішено затвердити умови договорів на виконання повноважень 
Голови, членів Ревізійної комісії та членів Наглядової ради (з умовою виконання обов’язків на 
безоплатній основі) та уповноважити голову правління на підписання вказаних договорів від 
імені загальних зборів акціонерів. Рішення прийнято одноголосно (107 голосів -100% голосів 
акціонерів, що беруть участь у зборах).
По шостому питанню "Погодження вчинення значних правочинів" вирішено надати згоду на 
вчинення товариством запропонованих право чинів. Рішення прийнято одноголосно (107 
голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах).
Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися.______________



Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів, % 100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах :
1. Обрання голови зборів, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2012 році та 
затвердження результатів господарської діяльності товариства за рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства. Затвердження балансу товариства за 2012 рік, а також звіту і 
висновків Ревізійної комісії.
4. Про розподіл прибутку за 2012рік та покриття збитків.
5. Про виплату дивідендів за 2012рік.
6. Обрання нового складу Ревізійної комісії товариства (у зв’язку із закінченням строку 
повноважень 3 роки).
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню "Обрання голови зборів, секретаря зборів та лічильної комісії" рішення 
прийнято одноголосно (107 голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах). 
Обрано: Еоловою зборів Лецкалюка О.П., секретарем зборів -  Тригубець Л .А ., головою 
лічильної комісії -  Нечипорика В.В., членом комісії -  Кондрай С.І.
По другому питанню " Звіт голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” 
у 2012 році та затвердження результатів господарської діяльності товариства за рік" рішення 
прийнято одноголосно (107 голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах). Звіт 
голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2012 році та результати 
господарської діяльності товариства за рік затверджено.
По третьому питанню "Звіт Ревізійної комісії товариства. Затвердження балансу товариства за 
2012 рік, а також звіту і висновків Ревізійної комісії." рішення прийнято одноголосно (107 
голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах). Звіт та висновок Ревізійної комісії 
товариства затверджено. Баланс товариства за 2012 рік затверджено.
По четвертому питанню " Про розподіл прибутку за 2012 рік та покриття збитків" рішення 
прийнято одноголосно (107 голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах). 
Оскільки за 2012 рік ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» понесло збитки в сумі 573,3 тис.грн., вирішено 
правлінню товариства у 2013 році вжити заходів щодо їх покриття та покращення фінансових 
результатів діяльності товариства вцілому.
П’яте питання "Про виплату дивідендів за 2012рік" зняте з порядку денного за одноголосним 
рішенням акціонерів (107 голосів - 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах), оскільки 
за 2012 рік товариством отримано збитки.
По шостому питанню "Обрання нового складу Ревізійної комісії товариства (у зв’язку із 
закінченням строку повноважень 3 роки)" рішення не приймалося, оскільки на адресу товариства 
надійшло дві письмові заяви від кандидатів у члени Ревізійної комісії, а Статутом Товариства 
передбачений кількісний склад Ревізійної комісії - 3 особи. Одноголосно (107 голосів - 100% 
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах) вирішено дане питання перенести на найближчі 
позачергові збори акціонерів.____________________________________________________________



11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод
ний

ідентифі
каційний

номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (піт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у 
статут
ному 

капіталі
(% )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.06.2010 16/17/1/10 Рівненське територіальне 

управління Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку

ИА
4000072029

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні
іменні

2500,00 107 267500,00 100

Опис: Акції емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не подавались. Обіг цінних паперів 
здійснюється на внутрішньому ринку України. Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом звітного періоду додаткова емісія не 
здійснювалася. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (в зв'язку із зміною найменування емітента) з тим самим реєстраційним номером видане 16.05.2011 року.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)__________
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

1 .Виробничого призначення: 20510 19901,8 0 0 20510 19901,8
будівлі та споруди 16221,6 9100,3 0 0 16221,6 9100,3
машини та обладнання 4278,7 10778,4 0 0 4278,7 10778,4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 9,7 23,1 0 0 9,7 23,1

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0

Усього 20510 19901,8 0 0 20510 19901,8
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних 
засобів: на початок року становила 24723,1 тис. грн., на кінець 2013 року 25310,8 тис.грн. Ступінь зносу основних 
засобів: 21,4%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2013 року 
5409 тис.грн.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування

показника
За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 20288 21705,1
Статутний капітал (тис. грн) 267,5 267,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 267,5 267,5
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 20020,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 20020,5 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 21437,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 21437,6 
тис.грн.________________________________________________________________________________
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.З ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються._____________



3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов'язань Дата

виникнення
Непогашена 

частина боргу 
(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов’язання X 262,7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 900 X X
Усього зобов’язань X 1162,7 X X
Опис: д/н



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний
вид

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

У
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у грошовій 
формі 

(тис. грн)

У
відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції

У
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у грошовій 
формі 

(тис. грн)

У
відсотках 
до всієї 
реалізо
ваної

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Теплова енергія 9800,7 Гкал 10861,6 100 9800,7 Гкал 10861,6 100



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N

з/п
Склад витрат Відсоток 

від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 
продукції (у 

відсотках)

1 2 3
1 Прямі матеріальні витрати 49

2 Прямі витрати на оплату праці 7,19

3 Інші прямі витрати 13

4 Загальновиробничі витрати 13,27

5 Адміністративні витрати 13,6



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

1 2 3
25.03.2013 26.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів

07.10.2013 08.10.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

31.10.2013 31.10.2013 Відомості про проведення загальних зборів

03.12.2013 04.12.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2013 2 1
2 2012 1 0
3 2011 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах(за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні

Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

5)1 Зр,



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів -  юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

3

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
3 питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.

Інше (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ні

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

X

Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 1______

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?_______

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить 
ДО

компетенції
жодного

органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

так

так, створено ревізійну 
комісію



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в
акціонерному

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

так так так ні ні

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

так ні так ні ні

Інформація про склад органів 
управління товариства

так ні так ні ні

Статут та внутрішні документи так ні так ні ні
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

так ні так ні ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

так ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

НІ

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

так

32744984



З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні

3 власні ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

НІ



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у

ні

так
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 
яким органом 
управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 
укажіть яким чином 
його оприлюднено:

НІ

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.



Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РІВНЕ" за ЄДРПОУ

Територія РІВНЕ за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за КОДУ

Організаційно-правова Акціонерне товариство 
форма господарювання 
Орган державного Не визначено 
управління
Вид економічної Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД 
діяльності
Середня кількість працівників, осіб ЗО
Одиниця виміру: тис. гри. з одним десятковим знаком
Адреса, вул. Буковинська, буд. З, місто Рівне, Рівненська область, 33027, Україна, (0362) 46-02-18 
телефон

КОДИ
2014.01.01
32744984

5610100000

230

0

35.30

1. Баланс
на 31.12.2013 р.

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив сод

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
І 'у О 4

II Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 1366 0
Основні засоби:

залишкова вартість 030 20510 19901,8
первісна вартість 031 24723,1 25310,8
знос 032 ( 4213,1 ) ( 5409 )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( о )

Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0

'> 01876г
0

II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2,4 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Г отова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 422,5 581,3
первісна вартість іб і 422,5 581,3
резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 5,5 5,1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 39,5 89,3
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 371,8 858,4
у тому числі в касі 231 0 0

в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 41,8 98,7
Усього за: розділом !г 250' 8 03 ,: 1632,8

III. Витрати майбутніх періодів г о 2 7 5,9
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 С 0

Баланс 280 22762,2 21540,5

20



Ііаєіав Кол
рялка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 267,5 267,5
Додатковий капітал 320 21424 20006,1
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 13,6 14,4
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( о )
Усього за розділом І 380 ' 21705,1 2028S

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 136,2 І І І | : Щ 8
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0

Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 191,4 112,6
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 171,5 262,7
зі страхування 570 94,8 39,2
з оплати праці* 580 146 92

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

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 317,2 656,2
Усього за розділом IV

V. Доходи майбутніх періодів
О zu 
630 0 ' ;"У

і 1 OZ, / 
0

Баланс 640 22762,2 21540,5
*3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: д/н

Керівник Весельська Ніна Іванівна

Головний Кондрай Світлана Ігорівна
бухгалтер



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РІВНЕ"

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 рік

Код
за ЄДРПОУ 

Дата

32744984

2014.01.01

Форма N 2-м
Код за ДКУД І1801007

' Стаття ' Код
рядка.

За звіїниіі період За аналогічний 
період поперед

нього року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 11212,2 9469,6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 1868,7 ) ( 1578,3 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) (010 - 020)

030 9343,5 7891,3

Інші операційні доходи 040 555,8 404,3
Інші доходи 050

0 7 0

1467 
1 1 ТЛА т

1722,8
іООІЯ А

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

080 ( 8525,1 ) ( 8248,3 )

Інші операційні витрати 090 ( 1993 ) ( 1790 )

у тому числі: 091 0 0
092 0 0

Інші витрати 100 ( 847,4 ) ( 519 )

120 ( 11365,5 ) ( 10557,3 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) з о :  з (538,9)
Податок на прибуток 140 ( 0  ) ( 40,4 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 0,8 (579,3)
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

201 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни 
вартості поточних біологічних активів

202 0 0

Примітки: д/н

Керівник Весельська Ніна Іванівна

Головний Кондрай Світлана Ігорівна
бухгалтер



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство аудиторська фірма „Веріф - Аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)

30681472

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

33027, Рівненська область, місто Рівне, вул. Орлова, 36/32

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України

4583 04.09.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, 
дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

? >

Звітний період, за який проведений аудит 
фінансової звітності

за 2013 рік

Думка аудитора умовно-позитивна


