
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням річних Загальних зборів                        

ПрАТ «УкрЕСКО»  

протокол від __.__.2021 № _ 

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ «ПрАТ «УкрЕСКО» 

 (далі – ПрАТ «УкрЕСКО», Товариство) за 2020 рік 

1. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу. 

Відповідно до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО», затвердженого річними Загальними зборами 

акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» 20.04.2018р. (протокол № 29), Наглядова рада складається з 5 

(п’яти) осіб. 

Склад Наглядової ради станом на 31.12.2020 
Кількість осіб 

Членів Наглядової ради - акціонерів 0 

Членів Наглядової ради - представників акціонерів  5 

Членів Наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2020 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так Ні 

Мартинюк Юрій Володимирович Голова 

Наглядової ради 

- Х 

Єсипенко Людмила Миколаївна Заступник 

Голови 

Наглядової ради 

- Х 

Михайлова Ірина Іванівна Член Наглядової 

ради 

- Х 

Волошина Алла Сергіївна Член Наглядової 

ради 

- Х 

Бількевич Сергій Леонідович Секретар 

Наглядової ради 

- Х 

Члени наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів 06.04.2017 р. (Протокол загальних 

зборів акціонерів №28 від 06.04.2017.) терміном на 3 роки. Річними загальними зборами акціонерів 

ПрАТ «УкрЕСКО» 20.04.2018р. (протокол №29) вирішено, передбачити, що повноваження посадових 

осіб, обраних до органів товариства до моменту реєстрації Статуту у новій редакції (що прийнята 

річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018р.)  є чинними, та такі особи вважаються обраними 

з моменту їх обрання на строк визначений у статуті Товариства (3 роки), що затверджений рішенням 

річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. 

Мартинюк Юрій Володимирович призначений представником акціонера Держави Україна в 

особі ФДМУ членом наглядової ради Наказом від 29.11.2019р. №1191, набув повноважень12.12.2019р. 

строк, на який призначено -  3 роки від дати обрання загальними зборами акціонерів членом наглядової 

ради ФДМУ (Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 06.04.2017р.). Річними загальними 

зборами акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» 20.04.2018р. (протокол №29) вирішено, передбачити що 

повноваження посадових осіб, обраних до органів товариства до моменту реєстрації Статуту у новій 



редакції (що прийнята річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018р.)  є чинними, та такі особи 

вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у статуті Товариства (3 роки), що 

затверджений рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. 

Єсипенко Людмила Миколаївна, призначена представником акціонера Держави Україна в особі 

ФДМУ членом наглядової ради Наказом від 17.01.2020р. №67, набув повноважень 03.02.2020р. строк, 

на який призначено -  3 роки від дати обрання загальними зборами акціонерів членом наглядової ради 

ФДМУ (Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 06.04.2017р.). Річними загальними зборами 

акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» 20.04.2018р. (протокол №29) вирішено, передбачити, що повноваження 

посадових осіб, обраних до органів товариства до моменту реєстрації Статуту у новій редакції (що 

прийнята річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018р.)  є чинними, та такі особи вважаються 

обраними з моменту їх обрання на строк визначений у статуті Товариства (3 роки), що затверджений 

рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. 

У звітному періоді не здійснювався перерозподіл обов’язків між членами Наглядової 

ради. Порядок обрання, відповідальність, порядок роботи Наглядової ради визначені Статутом 

ПрАТ «УкрЕСКО». 

Відповідно до законодавства України, Статуту ПрАТ «УкрЕСКО» Наглядова рада є 

колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, 

визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління 

Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.  

Роботу Наглядової ради організовував та вів 6 засідань Голова Наглядової ради у 

порядку, передбаченому Статутом та законодавством України. 

Засідання Наглядової ради скликались по мірі необхідності. 

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно 

до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними. 

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймались більшістю від загальної кількості 

членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради 

кожний член Наглядової ради має один голос. 

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 6 засідань, на яких 

розглянуто та прийнято відповідні рішення з 23 питаня порядку денного, зокрема: 

Обрано головою Наглядової ради Мартинюка Ю.В. та заступника  голови Наглядової 

ради – Єсипенко Л.М., обрано аудитора Товариства для проведення перевірки за 2019 рік ТОВ 

«Інтелект-сервіс», визначено умови договору, що укладатиметься з ним, встановлено розмір 

оплати його послуг 

Щодо внесення на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання про 

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, 

пов’язаного з безоплатною передачею пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25%, 

що належить ПрАТ «УкрЕСКО» у державну власність, та проєкту рішення з такого питання, 

проведення річних зборів акціонерів, визначено дати їх проведення та затвердження проєкту 

їх порядку денного, складання переліків акціонерів для повідомлення і участі у загальних 

зборах акціонерів, обрано членів реєстраційної комісії, голову та секретаря зборів, 

затверджено форму і текст бюлетенів, прийнято до відома звіт виконавчого органу та 

затверджено заходи за результатами розгляду звіту, затверджено повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерів, форму та текст бюлетенів. 

Про перенесення дати проведення річних Загальних зборів у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджено повідомлення про перенесення дати 

проведення річних Загальних зборів акціонерів. 

Про надання попередньої згоди Товариству на вчинення значного правочину , а саме 

укладення договору на виконання проекту «Будівництво сонячної промислової електростанції 

в с. Сенча Лохвицького району Полтавської області.» 

Щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання 

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, 

пов’язаного з безоплатною передачею пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25%, 



що належить ПрАТ «УкрЕСКО» у державну власність, та проєкту рішення з такого питання, 

проведення позачергових зборів акціонерів, визначено дати їх проведення та затвердження 

проєкту їх порядку денного, складання переліків акціонерів для повідомлення і участі у 

загальних зборах акціонерів, обрано членів реєстраційної комісії, голову та секретаря зборів, 

затверджено форму і текст бюлетенів, прийнято до відома звіт виконавчого органу та 

затверджено заходи за результатами розгляду звіту, затверджено повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерів, форму та текст бюлетенів. 

Про обрання (змінено) секретаря позачергових Загальних зборів, які відбудуться 30 

червня 2020 року. 

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2020 році був достатнім для прийняття 

легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом 

Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства. 

Винагорода членам Наглядової ради у звітному періоді не виплачувалась у зв’язку з тим, 

що все члени Наглядової ради є працівниками ФДМУ-держслужбовцями. 
 

Так Ні 

Члени наглядової ради не отримують винагороди Х  

 

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради. 

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче: 

1 

Прізвище, ім’я, по батькові Мартинюк Юрій Володимирович 

Посада Голова Наглядової ради  

Освіта Освіта вища. В 1998 році закінчив Інститут міжнародних 

відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, 

спеціаліст міжнародного права 

 

Стаж роботи (загальний) 24 роки 

Інформація про діяльність як 

посадової особи інших 

юридичних осіб або іншу 

діяльність 

ФДМУ, Директор Департаменту корпоративного управління    
Голова Наглядової ради: 

- ПАТ «МВО «Оріон»; 

- ПрАТ «УкрЕСКО». 

 

Член наглядової ради: 

- АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; 

- АТ «Турбоатом»; 

- ПАТ «Сумихімпром»; 

- АТ «Київський НДІ «Енергопроект»; 

- ПАТ «Черкасиобленерго»; 

- АТ «Миколаївобленерго»; 

- АТ «Київпассервіс». 

- компетентність в прийнятті 

рішень (бали від 1 до 5) 

5,0 

- ефективність в прийнятті 

рішень (підготовленість до 

засідань, обізнаність в 

матеріалах, наданих на розгляд 

Наглядової ради) 

(бали від 1 до 5) 

5,0 



2 

Прізвище, ім’я, по батькові Єсипенко Людмила Миколаївна 

Посада Заступник Голови Наглядової ради 

Освіта Освіта вища. 2004 рік - Національний аграрний 

університет,  спеціальність «Фінанси»,  кваліфікація - 

спеціаліст з фінансів. 

Стаж роботи (загальний) 21 рік 

Інформація про діяльність як 

посадової особи інших 

юридичних осіб або іншу 

діяльність 

Заступник начальника Управління корпоративних прав 

держави - начальник відділу забезпечення діяльності органів 

управління товариства Департаменту корпоративного 

управління    
Голова наглядової ради АТ «Укрнафтопродукт»; 

- Член наглядової ради  ПАТ «Запоріжжяобленерго». 

- Член наглядової ради  АТ «Харківобленерго». 

- Член наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»; 

- Член наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго»; 

- Член наглядової ради ПАТ «Донбасенерго»; 

- Член наглядової ради ПАТ «Артемівський 

машинобудівний завод «Побєда труда»; 

- Член наглядової ради ПАТ «Сумихімпром»; 

- Член наглядової ради ВАТ «Одеські авіалінії»; 

- Член наглядової ради АТ КБ «Дніпровське»; 

- Член наглядової ради ДАХК «Каскад»; 

- Член наглядової ради АТ НДПІ «Механобрчормет». 

- Член наглядової ради АТ «Одеський припортовий завод». 

- Член наглядової ради ПАТ «МВО «Оріон» 

- компетентність в прийнятті 

рішень (бали від 1 до 5) 

5,0 

- ефективність в прийнятті 

рішень (підготовленість до 

засідань, обізнаність в 

матеріалах, наданих на розгляд 

Наглядової ради) 

(бали від 1 до 5) 

5,0 

3 

Прізвище, ім’я, по батькові Михайлова Ірина Іванівна 

Посада Член Наглядової ради  

Освіта Освіта вища. У 1997 році закінчила Київський національний 

економічний університет за спеціальністю «Фінанси і 

кредит; програма - державні фінанси» 

Стаж роботи (загальний) 33 роки 

Інформація про діяльність як 

посадової особи інших 

юридичних осіб або іншу 

діяльність 

ФДМУ,  головний спеціаліст відділу міждержавних 

майнових відносин. 

Голова наглядової ради ПрАТ «Банк крові» 

 

- компетентність в прийнятті 

рішень (бали від 1 до 5) 

4,9 

- ефективність в прийнятті 

рішень (підготовленість до 

засідань, обізнаність в 

матеріалах, наданих на розгляд 

Наглядової ради) 

4,9 



(бали від 1 до 5) 

4 

Прізвище, ім’я, по батькові Волошина Алла Сергіївна 

Посада Член Наглядової ради 

Освіта Освіта вища. У 1992 р. закінчила: Київський інженерно - 

будівельний інститут спеціальність - «автоматизація і 

комплексна механізація будівництва» та здобула 

кваліфікацію інженера – електромеханіка. У 1995 р. 

закінчила Київський інститут інвестиційного менеджменту за 

спеціалізацією «Менеджер по роботі з цінними паперами» 

Стаж роботи (загальний) 29 років 

Інформація про діяльність як 

посадової особи інших 

юридичних осіб або іншу 

діяльність 

ФДМУ,  головний спеціаліст відділу підприємств добувної 

галузі  

 

- компетентність в прийнятті 

рішень (бали від 1 до 5) 

4,9 

- ефективність в прийнятті 

рішень (підготовленість до 

засідань, обізнаність в 

матеріалах, наданих на розгляд 

Наглядової ради) 

(бали від 1 до 5) 

 

4,9 

5 

Прізвище, ім’я, по батькові Бількевич Сергій Леонідович 

Посада Секретар Наглядової ради 

Освіта Освіта вища, у 2003 році закінчив Академію державної 

податкової служби України за спеціальністю 

«Правознавство». 

Стаж роботи (загальний) 24 роки 

Інформація про діяльність як 

посадової особи інших 

юридичних осіб або іншу 

діяльність 

ФДМУ,  головний спеціаліст відділу міждержавних 

майнових відносин. 

 

- компетентність в прийнятті 

рішень (бали від 1 до 5) 

4,9 

- ефективність в прийнятті 

рішень (підготовленість до 

засідань, обізнаність в 

матеріалах, наданих на розгляд 

Наглядової ради) 

(бали від 1 до 5) 

4,9 

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради. 

Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради не здійснювалась через 

відсутність незалежних членів Наглядової ради. 

4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради. 

Комітети Наглядової ради станом на 31.12.2020 року не створено. 

 

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей. 

 



Встановлені Загальними зборами Товариства цілі на 2020 рік досягаються Наглядовою 

радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням. 

Таким чином, у 2020 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції 

вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2020 рік. Окрім 

зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів 

Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю 

Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких 

прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої 

роботи Товариства в цілому.  

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної 

Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення 

досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 

2021 рік. 

 

 

 

Голова Наглядової ради 

ПрАТ «УкрЕСКО»                                                                                     Мартинюк Ю.В. 


