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.
Генеральний
директор

Кухтiй Вадим Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.10.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23359034
4. Місцезнаходження
49107, Днiпро, шосе Запорiзьке,22
5. Міжміський код, телефон та факс
056 373-50-59 056 373-53-41
6. Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.doe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.10.2017
(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

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 посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. 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
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. 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
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (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. Примітки:
Роздiл 2. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнюється,
оскiльки протягом звiтного перiоду Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи).
Роздiл 3. "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не заповнюється, оскiльки
протягом звiтного перiоду Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Роздiл 4. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки в
Товариствi не впроваджена посада корпоративного секретаря.
Роздiл 7.2 «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» не заповнено у зв'язку з тим, що облiгацiї
Товариства не випускалися та не включенi до лiстингу i до бiржового списку.
Роздiл 7.3 «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» не заповнено у зв'язку з тим,
що iншi цiннi папери Товариство не випускало.
Роздiл 7.4 «Iнформацiя про похiднi цiннi папери» не заповнено у зв'язку з тим, що похiднi цiннi
папери Товариство не випускало.
Роздiл 8.4. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не заповнюється, оскiльки протягом звiтного перiоду вказанi рiшення не приймалися.
Роздiл 8.5. "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не розкривається, оскiльки протягом звiтного перiоду вказанi рiшення не приймалися.
Роздiл 9. «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду не було випуску боргових цiнних паперiв.
Роздiл 10. «Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв» не заповнено у зв'язку з тим, що
конвертацiї цiнних паперiв Товариства не було.
Роздiл 11. «Iнформацiя про замiну управителя» не заповнено у зв'язку з тим, що замiни управителя
не було.
Роздiл 12. «Iнформацiя про керуючого iпотекою» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному
перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 13. «Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв» не заповнено у
зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 14. «Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було
iпотечного покриття.
Роздiл 15. «Iнформацiя про iпотечне покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi
не було iпотечного покриття.
Роздiл 15.1 «Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття» не заповнено
у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 15.2 «Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям» не заповнено у зв'язку
з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 15.3 «Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду» не
заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 15.4 «Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення

нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в
звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 16. «Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечних активiв.
Роздiл 17. «Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку» не складалась у зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть Товариства
складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Роздiл 19. «Квартальна (промiжна) фiнансово звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)» не складалась у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було випуску боргових
цiнних паперiв та поручителiв за таким випуском.
Роздiл 20. «Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)» не заповнено у зв'язку з тим, що за
звiтнiй перiод Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, в тому числi i облiгацiї, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 № 055751

3. Дата проведення державної реєстрації

22.12.1998

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

59916170.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі,
що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5718

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

10. Органи управління підприємства

35.13 Розподiл електроенергiї, , 35.14 Торгiвля
електроенергiєю, 42.22 Будiвництво споруд
електропостачання та телекомунiкацiй
Розкриття даної iнформацiї емiтентами акцiонерними товариствами не передбачено
Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР№
2826 вiд 03.12.2013.

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 в іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
334851
26008962508238
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
БАНК»
334851
26008962508238

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Голова Наглядової ради Товариства
Гелюх Iван Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1981

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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

20
Заступник комерцiйного директора з регуляторних питань
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".
В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися.
Гелюх Iван Миколайович не надав згоду на розкриття
паспортних даних.
Гелюх Iван Миколайович непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради Товариства
Маслов Iгор Олександрович

ВВ 270964 06.03.1998 Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ
УМВС України у Донецькiй областi

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

33

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК»
(пiсля перейменування - ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»).

8. Опис

В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися.
Маслов Iгор Олександрович непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
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

Член Наглядової ради Товариства
Гриненко Рита Леонiдiвна

---

юридичної особи
4. Рік народження

1963

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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

36
Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися.
Гриненко Рита Леонiдiвна не надала згоду на розкриття
паспортних даних.
Гриненко Рита Леонiдiвна непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК ЕНЕРГО», до змiни найменування - ТОВ "ДТЕК"

- 34225325 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК ЕНЕРГО» - юридична особа.
В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися, Загальними зборами Товариства не
приймались рiшення щодо вiдкликання або обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя
України»

- 32984271 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис

Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя
України» - юридична особа.
В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися, Загальними зборами Товариства не

приймались рiшення щодо вiдкликання або обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
1. Посада
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

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В., до перейменування - ДТЕК
IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.)

---

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8. Опис
1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
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

ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (до перейменування - ДТЕК
IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.)) юридична особа.
В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися, Загальними зборами Товариства не
приймались рiшення щодо вiдкликання або обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор Товариства
Кухтiй Вадим Юрiйович

СР 042615 28.02.1996 Рiвненським МУ УМВС України в
Рiвненськiй областi
1974
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г.
Шевченка
27
В.о. Генерального директора, Директор iз забезпечення
виробництва ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО».
В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися.
Кухтiй Вадим Юрiйович непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Головний бухгалтер Товариства
Гудзула Iрина Вiкторiвна
АЕ 947700 28.11.1997 Жовтневим РВ Криворiзького МУ
УМВС Днiпропетровськiй областi

юридичної особи
4. Рік народження

1963
вища, Київський iнститут народного господарства iм.
Коротченка

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ПАТ "Днiпрообленерго".
В третьому кварталi 2017 року змiни у персональному складi
не вiдбувалися.
Гудзула Iрина Вiкторiвна непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
дiє без лiцензiї

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 591-04-00 (044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Види послуг, якi надає особа: послуги з вiдкриття рахунку у цiнних
паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та
корпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за
правочинами щодо цiнних паперiв при розмiщеннi випуску (частини
випуску) цiнних паперiв, виплати доходiв за цiнними паперами;
надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; надання
iнформацiйних довiдок, звiтiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ОБ"ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23785133
08292, м.Буча, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 6,
офiс 253
АЕ294645

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

16.12.2014
044-228-91-65 044-228-91-65
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Види послуг, якi надає особа: - послуги щодо вiдкриття та ведення
рахункiв у цiнних паперах власникам, якi є зареєстрованими особами в
реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення
реєстру, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках; - iнформацiйнi та
консультацiйнi послуги.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКАУДИТСЕРВIС"
Товариство з обмеженою відповідальністю
21994619
02140, Україна, м.Київ, вул. Вишнякiвська, буд.13, оф.1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

1988

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.02.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044-22-88-914 044-22-88-914
дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Види послуг, якi надає особа: послуги з аудиту фiнансової iнформацiї
емiтента, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, для цiлей використання у власнiй господарськiй
дiяльностi.
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України:
Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№1988, видане рiшенням Аудиторською палатою України вiд
23.02.2001 г. №99.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Замай Олег Олегович:
сертифiкат аудитора Серiя А № 006208, виданий рiшенням
аудиторської палати вiд 19.01.2007 року, дiйсний до 19.01.2022 року.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС
Публічне акціонерне товариство
21672206
01601 Україна Київська Печерський Київ Шовковична,42-44

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Серiя АД №034421

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

11.06.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

044-277-50-00 044-277-50-01
дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис

Види послуг, якi надає особа: внесення цiнних паперiв до бiржового
списку.

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПРОВIДНА»

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство
23510137
03049, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 25.

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

59446

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

20.01.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 492-18-18 (044) 492-18-18
Страхова дiяльнiсть
Особа надає послуги щодо страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Лiцензiя
серiї АВ №594446 вiд 20.01.2012, страхування наземного транспорта
(КАСКО), особисте страхування водiїв вiд нещасних випадкiв на
транспортi
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «УНIКА»
Приватне акціонерне товариство
20033533
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.70-а

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

293993

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

07.08.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 225-60-00 (044) 225-60-00
Страхова дiяльнiсть
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету
України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних
пожежних дружин (команд)»

VIII. 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
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

72/04/1/10

Днiпровське
територiальне
управлiння
Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000081533

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

16.07.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

10

5991617

59916170.00

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн.)

Протягом звiтного перiоду акцiї ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" не перебували в лiстингу жодної фондової бiржi. Торгiвля цiнними
паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав рiшення щодо додаткової емiсiї
цiнних паперiв.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

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

31967

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2953595

X

X

Усього зобов'язань

X

2985562

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

не має

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Обсяг виробництва
№ з/п

Основні види
продукції*

1

2

3

4

1

Передача та
постачання
електроенергiї

5377.7 (млн.кВт*г)

159246.7

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тис.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

5

6

7

8

100

5377.7 (млн.кВт*г)

6734427

100

у грошовій
у відсотках до всієї
формі (тис.грн.) виробленої продукції

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

вартiсть купованої
електроенергiї

93.1

2

виробнича собiвартiсть продукцiї

6.9

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(за звітний період)
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

12.09.2017

38095.7463

5520445

0.69

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" вiд 12.09.2017 вирiшено схвалити та надати згоду на
вчинення ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, а саме договору №6066-ДС/ИТ-2017 вiд 31.01.2017.
Предмет правочину: надання послуг з ремонту та технiчного обслуговування обладнання, технiчного супроводу
програмного забезпечення, доступу до власних програмно-апаратних комплексiв, а також консультацiйнi послуги
щодо роботи з обладнанням i програмним забезпеченням.
Особа, що є заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК СЕРВIС", (код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва
Толстого, 57) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства»;
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 38 095 746,28 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5520445000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 0.69 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

23359034

за КОАТУУ 1210136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.13

5718

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м.Днiпро, шосе Запорiзьке,22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

8908

7904

0

первісна вартість

1001

36690

38564

0

накопичена амортизація

1002

-27782

-30660

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

246288

400273

0

Основні засоби:

1010

2822999

2829164

0

первісна вартість

1011

3755893

4167557

0

знос

1012

-932894

-1338393

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

139046

143247

0

Відстрочені податкові активи

1045

69760

109776

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3287001

3490364

0

Запаси

1100

57603

69555

0

Виробничі запаси

1101

55925

67796

0

Незавершене виробництво

1102

726

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

952

1759

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1092848

1225954

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

34450

27130

0

з бюджетом

1135

2413

11011

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

108426

45636

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

873927

133355

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

68

183

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

63709

253914

0

Усього за розділом II

1195

2233444

1766738

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

5520445

5257102

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

59916

59916

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

783963

698021

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1500554

1513603

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2344433

2271540

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

199425

140551

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

199425

140551

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

119827

190831

0

за товари, роботи, послуги

1615

327193

389103

0

за розрахунками з бюджетом

1620

96723

31967

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

2280

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

7735

7397

0

за розрахунками з оплати праці

1630

26333

28405

0

за одержаними авансами

1635

2002560

1591480

0

за розрахунками з учасниками

1640

34244

201045

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

115708

163483

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

246264

241300

0

Усього за розділом IІІ

1695

2976587

2845011

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

5520445

5257102

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Оскiльки перехiд на мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi вiдбувся у 2012 роцi, то зазначення даних на дату
переходу є нерелевантним для цiлей цього звiту.

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23359034

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

20722554

19399830

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -20402301 )

( -18853594 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

320253

546236

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

109908

71592

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -95992 )

( -66152 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( -127634 )

( -486582 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

206535

65094

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

39828

36663

Інші доходи

2240

9146

3825

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -44033 )

( -86740 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -1031 )

( -57 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

210445

18785

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-47748

-85719

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

162697

0

збиток

2355

(0)

( -66934 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

162697

-66934

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

155668

Витрати на оплату праці

2505

0

419578

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

87972

Амортизація

2515

0

276397

Інші операційні витрати

2520

0

586580

Разом

2550

0

1526195

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

5991617

5991617

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

5991617

5991617

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

27.15

-11.17

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

27.15

-11.17

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi 01.01.2012 р.

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23359034

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

20846669

21510258

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

5295

5679

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3430718

1603913

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

8231

7656

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

23753

16639

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3594954

5855869

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 22820235 )

( 21673825 )

Праці

3105

( 396416 )

( 307652 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 104383 )

( 85160 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 388718 )

( 348191 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 73559 )

( 160918 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 179208 )

( 73936 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 135951 )

( 113337 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 359581 )

( 140747 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3771263 )

( 5941927 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

69024

502512

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

962

4929

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 741744 )

( 476609 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

740782

471680

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

4344145

1421324

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

4344145

1421324

Сплату дивідендів

3355

( 68814 )

(3)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-68814

-3

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-740572

30829

Залишок коштів на початок року

3405

873927

55960

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

133355

86789

Примітки

-

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23359034

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 року (дiє з 19.03.2013 р) вiдмiнено дiю п'яти
нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та
затвердджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету,
склад та принципи пiдготовки фiнансової
звiтностi.Зазначений наказ надав можливiсть права вибору
заповнювання рiчної фiнансової звiтностi чи за формою

"Звiт про рух коштiв ( за прямим методом)" чи "Звiт про
рух коштiв (за непрямим методом)". При заповненнi форм
рiчної фiнансової звiтностi Товариством було обрано "
Звiт про рух коштiв (за прямим методом)", таким чином
форма " Звiт про рух коштiв (за не прямим методом) не
заповнювалась.
Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

Підприємство

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

23359034

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

59916

783963

0

0

1500554

0

0

2344433

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

59916

783963

0

0

1500554

0

0

2344433

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

162697

0

0

162697

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-235590

0

0

-235590

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-85942

0

0

85942

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-85942

0

0

13049

0

0

-72893

Залишок на
кінець року

4300

59916

698021

0

0

1513603

0

0

2271540

Примітки

-

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 Опис дiяльностi
Публiчне акцiонерне товариство “ДTEK Днiпрообленерго” (далi “Компанiя” або “ДTEK
Днiпрообленерго”) було створене згiдно з українським законодавством у 1995 роцi у формi
державної акцiонерної енергопостачальної компанiї “Днiпрообленерго”.
Компанiя зареєстрована виконкомом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв,
реєстрацiйний №10616 – ДП, свiдоцтво № 23359034 вiд 11.05.1995, перереєстрованого
виконкомом Днiпропетровської мiської Ради , реєстрацiйний № 10936-ДП, с свiдоцтво №
23359034 вiд 01.09.95, iз змiнами, зареєстрованими розпорядженням № 649 вiд 05.08.1996, змiнами
зареєстрованими розпорядженням № 994 – р вiд 26.11.1996.
У зв’язку з приведенням дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна
компанiя «Днiпрообленерго» у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства»
у 2011 роцi компанiя змiнила назву на “Публiчне акцiонерне товариство “Днiпрообленерго”.
17 квiтня 2012 року компанiя DTEK Holdings Limited придбала у власнiсть акцiї Товариства у
кiлькостi 2 995 809 штук, що становило 50% розмiру статутного капiталу Товариства, в результатi
конкурсу з використання вiдкритостi пропозицiй цiни за принципом аукцiону проведеного
Фондом державного майна України.
04.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд 04.01.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» специфiкацiї до договору № 5400-ДС/П-2016 вiд
21.06.2016 про закупiвлю комп’ютерної та офiсної технiки на суму 2 578 332,20 грн. з ПДВ (далi –
Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: на виконання умов договору поставки № 5400-ДС/П-2016 вiд 21.06.2016
року (далi – «Договiр») ТОВ «ДТЕК СЕРВIС» (постачальник) зобов'язується передати майно у
власнiсть ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (покупець), а покупець зобов'язується прийняти
продукцiю i сплатити за неї грошову суму в порядку i на умовах, визначених Договором;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за
ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, , мiсто Київ, вул. Льва Толстого, 57 - є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 148 608,50 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000
гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 0,047%
20.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд 20.01.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» специфiкацiї до договору № 5400-ДС/П-2016 вiд
21.06.2016 про закупiвлю комп’ютерної та офiсної технiки на суму 4 136 071,32 гривень з ПДВ
(далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: на виконання умов договору поставки № 5400-ДС/П-2016 вiд 21.06.2016
року (далi – «Договiр») ТОВ «ДТЕК СЕРВIС» (постачальник) зобов'язується передати майно у
власнiсть ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (покупець), а покупець зобов'язується прийняти
продукцiю i сплатити за неї грошову суму в порядку i на умовах, визначених Договором;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за

ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, , мiсто Київ, вул. Льва Толстого, 57 - є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 446 726,10 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк: 4 550 356 000
гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 0,076%.
20.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд 20.01.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» договору про здiйснення представницьких функцiй у
правовiдносинах з банкiвськими установами на суму 669 312,00 грн. з ПДВ (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: здiйснення представницьких функцiй вiд iменi ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (Замовник) у правовiдносинах з банкiвськими установами вiдносно
здiйснення розрахунково-касових операцiй з використанням банкiвських рахункiв Замовника,
вiдкритих у банкiвських установах;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за
ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, , мiсто Київ, вул. Льва Толстого, 57 - є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 557 760,00 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк: 4 550 356 000
гривень;
1 Опис дiяльностi (продовження)
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 0,012%
02.02.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
(протокол №б/н вiд 02.02.2017 року) з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури Товариства
було прийнято рiшення про припинення (закриття) вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства:
1.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI МАГДАЛИНIВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код 34367058), мiсцезнаходження: 51100, Днiпропетровська область,
Магдалинiвський район, смт. Магдалинiвка, вулиця Ленiна, будинок 1. Структурна одиниця
здiйснювала дiяльнiсть з постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та
передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з
використанням електромереж споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства
напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй територiї;
2.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код 05434588), мiсцезнаходження: 51200, Днiпропетровська область, мiсто
Новомосковськ, вулиця Стадiонна, будинок 25. Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi електричної
енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням електромереж
споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй
територiї;
3.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI НIКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код 05518977), мiсцезнаходження: 53219, Днiпропетровська область, мiсто
Нiкополь, вулиця Головка, будинок 44. Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з постачання
електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi електричної енергiї
електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням електромереж

споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй
територiї;
4.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI ПЕТРОПАВЛIВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код 34367147), мiсцезнаходження: 52700, Днiпропетровська область,
Петропавлiвський район, смт Петропавлiвка, вулиця Радянська, будинок 41. Структурна одиниця
здiйснювала дiяльнiсть з постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та
передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з
використанням електромереж споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства
напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй територiї.
24.03.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд 24.03.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВIНД ПАУЕР» додаткової угоди до договору пiдряду №05375-00 вiд
21.04.2015 року щодо збiльшення загальної вартостi робiт за договором до 5 839 722,06 гривень
без урахування ПДВ (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: виконання робiт з технiчного обслуговування та поточного ремонту
електричних мереж Ботiєвської ВЕМ, що знаходиться за адресою: Запорiзька обл., Приазовський
р-н, с. Приморський Посад, вул.Шевченка,61.;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВIНД ПАУЕР» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57,
iдентифiкацiйний код юридичної особи 36168821) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв
Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 5 839 722,06 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 5 520 445 000
гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 0,106%
24.03.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд 24.03.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» додаткової угоди до Договору № 0178800/335-ПУ-ШУП з оперативно-технiчного обслуговування обладнання ПС-35/10/6 кВ «Тернiвка»
вiд 25.01.2017 року (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: надання послуг з оперативного та технiчного обслуговування обладнання
ПС 35/10/6 кВ «Тернiвка», що належить ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська
обл., мiсто Павлоград, вулиця Соборна, будинок 76, iдентифiкацiйний код юридичної особи
00178353) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України
«Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 928 821,92 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 5 520 445 000
гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 0,017%
1 Опис дiяльностi (продовження)
24.03.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
(протокол №б/н вiд 24.03.2017 року) з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури Товариства
було прийнято рiшення про припинення (закриття) вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства:
1.СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код 34367262), мiсцезнаходження: 51600, Днiпропетровська обл.,
Верхньоднiпровський район, мiсто Верхньоднiпровськ, вулиця Слизьковухого, будинок 41.
Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з постачання електричної енергiї споживачам на
закрiпленiй територiї та передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились
на її балансi з використанням електромереж споживачiв, та обслуговувала всi електромережi
Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiйтериторiї;
2.СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код 34367042), мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська обл., мiсто
Павлоград, вулиця Харкiвська, будинок 116. Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi електричної
енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням електромереж
споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй
територiї;
3.СТРУКТУРНА ОДИНИЦI ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код
34367536), мiсцезнаходження: 51800, Днiпропетровська обл., Петрикiвський район, селище
мiського типу Петрикiвка, вулиця Переможна, будинок 20. Структурна одиниця здiйснювала
дiяльнiсть з постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi
електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням
електромереж споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на
закрiпленiй територiї.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ" (код за
ЄДРПОУ 00191307, мiсцезнаходження: 50029, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул.
Симбiрцева, буд. 1А), предметом якого є постачання та передача електроенергiї, на загальну суму
441 505 000 (чотириста сорок один мiльйон п’ятсот п’ять тисяч) гривень. Особа, що заiнтересована
у вчиненнi Товариством Правочину: "КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ"- є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 441505000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 7.99 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за
ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, б. 4), предметом якого є
розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв на депозитних рахунках на загальну граничну
суму, що не перевищує 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення правочину.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» - є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 5346556000 грн.

Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 96.85 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО -ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
(код за ЄДРПОУ 00191000, мiсцезнаходження: 50026, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг),
предметом якого є постачання та передача електроенергiї, на загальну суму 2 314 000 000 (два
мiльярди триста чотирнадцять мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО -ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2314000000 грн.
1 Опис дiяльностi (продовження)
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 41.91 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ" (код за ЄДРПОУ 00190905, мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., м.
Кривий Рiг, вул. Рудна, будинок 47), предметом якого є постачання та передача електроенергiї, на
загальну суму 2 650 000 000 (два мiльярди шiстсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2650000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 48 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з DTEK
INVESTMENTS LIMITED (ДТЕК IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) (реєстрацiйний номер 8422516,
мiсцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, United Kingdom),
предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 50
000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi

товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв *: 1336639000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 24.21 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
*Зазначається сума правочинiв у гривнi вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату прийняття
рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 000 000 000 (чотири мiльярди)
гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4000000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 72.45 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мiльярди
п’ятсот мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4500000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
1 Опис дiяльностi (продовження)
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 81.51 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 5 500 000 000 (п’ять мiльярдiв
п’ятсот мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 5500000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 99.62 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 700 000 000 (чотири мiльярди
сiмсот мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4700000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 85.13 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 3 000 000 000 (три мiльярди)
гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3000000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 54.34 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 800 000 000 (чотири мiльярди
вiсiмсот мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;

Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4800000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 86.94 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
1 Опис дiяльностi (продовження)
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 3 900 000 000 (три мiльярди
дев’ятсот мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3900000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 70.64 % 21.04.2017
рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) прийняли
рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 01032
м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної
фiнансової допомоги, на загальну суму 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3600000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 65.21 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 5 000 000 000 (п’ять мiльярдiв)
гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 5000000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 90.57 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення

1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 100 000 000 (чотири мiльярди
сто мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4100000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 74.26 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 7 500 000 000 (сiм мiльярдiв
п’ятсот мiльйонiв) гривень.
1 Опис дiяльностi (продовження)
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 7500000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 135.85 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 3 400 000 000 (три мiльярди
чотириста мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3400000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 61.58 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення

1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 000 000 000 (чотири мiльярди) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4000000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 72.45 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мiльярди п’ятсот
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4500000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 81.51 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 5 500 000 000 (п’ять мiльярдiв п’ятсот
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
1 Опис дiяльностi (продовження)
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 5500000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 99.62 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.

21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 700 000 000 (чотири мiльярди сiмсот
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4700000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 85.13 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 3 000 000 000 (три мiльярди) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3000000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 54.34 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 800 000 000 (чотири мiльярди вiсiмсот
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4800000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 86.94 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 3900000000 (три мiльярди дев’ятсот
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3900000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 70.64 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
1 Опис дiяльностi (продовження)
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3600000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 65.21 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 5 000 000 000 (п’ять мiльярдiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 5000000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 90.57 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної

безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 4 100 000 000 (чотири мiльярди сто
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 4100000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 74.26 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 7 500 000 000 (сiм мiльярдiв п’ятсот
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 7500000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 135.85 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
1 Опис дiяльностi (продовження)
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938,
мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 3 400 000 000 (три мiльярди чотириста
мiльйонiв) гривень.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 3400000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 61.58 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096383 шт. та «проти» прийняття рiшення
1665580 шт.
Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) 21.04.2017 прийнято
рiшення про спрямування частини чистого прибутку, отриманого за пiдсумками роботи
Товариства за 2016 рiк, у розмiрi 235 590 380,44 грн. на виплату дивiдендiв.
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 06.06.2017 визначено 21 червня 2017 року датою
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи

Товариства у 2016 роцi (далi - Перелiк).
Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється безпосередньо усiм
акцiонерам Товариства, зазначеним у Перелiку, шляхом переказу грошових коштiв на грошовi
рахунки отримувачiв, iнформацiя про якi зазначена в Перелiку та/або шляхом поштових переказiв
на адреси акцiонерiв, зазначенi в Перелiку (у разi якщо Перелiк не мiстить iнформацiї про
банкiвський рахунок) та/або шляхом переказу цих коштiв за реквiзитами отримувачiв, вказаних у
повiдомленнi про обраний спосiб отримання дивiдендiв (далi – Повiдомлення).
Виплата дивiдендiв здiйснюється за умови отримання вiд акцiонера (уповноваженої ним особи)
Повiдомлення та iнших необхiдних документiв, з яких вбачається обраний спосiб та/або актуальнi
реквiзити для отримання таким акцiонером дивiдендiв.
Строк виплати дивiдендiв: до 01 липня 2017 року, виплата дивiдендiв за Повiдомленнями, що
надiйдуть пiсля 30 червня 2017 року, буде здiйснюватися у порядку черговостi розгляду, але не
пiзнiше 30 днiв з дати їх надходження.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, а саме: правочинiв з купiвлi електричної енергiї за цiнами та в
об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї
України, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 23 500 000 000
(двадцяти трьох мiльярдiв п’ятсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 23500000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 425.69 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096922 шт. та «проти» 1664971 шт.
прийняття рiшення.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, а саме: правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в
об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до договорiв iз споживачами, з граничною сукупною вартiстю
всiх таких правочинiв не бiльше 28 700 000 000 (двадцяти восьми мiльярдiв сiмсот мiльйонiв)
гривень без урахування ПДВ.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 28700000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 519.88 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096922 шт. та «проти» 1664971 шт.
прийняття рiшення.
21.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
прийняли рiшення (протокол вiд 21.04.2017 № 1/2017) про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, а саме: розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у
разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у банкiвських установах на загальну
граничну суму одночасно не бiльше 200 000 000 (двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента
цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на
дату вчинення вiдповiдного правочину
Гранична сукупна вартiсть правочинiв*: 5346556000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2016: 5520445000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 96.85 %
1 Опис дiяльностi (продовження)
*Зазначається сума правочинiв у гривнi вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату прийняття
рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960336

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4761963
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 3096922 шт. та «проти» 1664971 шт.
прийняття рiшення.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв’язку iз проведенням
21.04.2017 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича,
який був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 19.04.2016.
Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА № 027208, виданий 02.09.1995 Токмацьким
РВ УМВС України в Запорiзькiй областi. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
члена Наглядової ради Товариства перебував з 01.05.2016.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв’язку iз проведенням
21.04.2017 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
припинено повноваження члена Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства Маслова
Iгоря Олександровича, серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС
України у Донецькiй областi 06.03.1998 року, який був обраний на посаду рiчними Загальними
зборами Товариства, що вiдбулися 19.04.2016. На посадi члена Наглядової ради Товариства
перебував з 01.05.2016.
Маслов Iгор Олександрович був обраний на посаду Голови Наглядової ради з 25.05.2016 року
рiшенням Наглядової ради вiд 24.05.2016 року. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв’язку iз проведенням
21.04.2017 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексiя Валерiйовича,
який був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 19.04.2016.
Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт: серiя ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосiївським
РУ ГУМВС України в м. Києвi. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена
Наглядової ради Товариства перебував з 01.05.2016.
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) 21.04.2017
року (протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про
акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства
Гриненко Риту Леонiдiвну, яка представляє iнтереси акцiонера Товариства - Фонду державного
майна України. Гриненко Рита Леонiдiвна не надала згоду на розкриття паспортних даних. На
посаду призначена на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй,
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: З 2012 по
теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) 21.04.2017
року (протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про
акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Маслова Iгоря
Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з
обмеженням повноважень).
Маслов Iгор Олександрович, серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС
України у Донецькiй областi 06.03.1998 року. На посаду призначений на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останнiх п’яти рокiв:
З березня 2017 року – по теперiшнiй час – Керiвник офiсу зi стратегiчних проектiв;
З 2012 – по березень 2017 року - директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК»
(пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 10.2014 – по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за
сумiщенням);

З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» – по теперiшнiй
час - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО» (за сумiщенням).
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) 21.04.2017
року (протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про
акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Гелюха Iвана
Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з
обмеженням повноважень).
Гелюх Iван Миколайович не надав згоду на розкриття паспортних даних. На посаду призначений
на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 – 2013 - директор зi стратегiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
з 09.2013 – 03.2017 заступник комерцiйного директора з регуляторних питань ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО".
з 03. 2017 - по теперiшнiй час - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО";
1 Опис дiяльностi (продовження)
26.05.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (протокол № б/н вiд
26.05.2017), вiдповiдно до 26.05.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(протокол № б/н вiд 26.05.2017), вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 16.11.1 статтi 16 Статуту
Товариства, прийнято рiшення про обрання Гелюха Iвана Миколайовича Головою Наглядової
ради Товариства з 26.05.2017.Гелюх Iван Миколайович не надав згоду на розкриття паспортних
даних.
На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО».
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Гелюх Iван Миколайович протягом останнiх п’яти рокiв:
з 2012 по 2013 - директор зi стратегiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
з 2013 по 03.2017 - заступник комерцiйного директора з регуляторних питань ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО";
з 03. 2017 - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";
з 24.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
з 21.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО";
з 20.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
16 серпня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство), з
метою оптимiзацiї органiзацiйної структури Товариства, прийнято рiшення про припинення
(закриття) вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, а саме:
1.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДР 34367325), мiсцезнаходження: 52001, Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, мiсто
Пiдгородне, вулиця ПIОНЕР-МАЙДАН, будинок 46.Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi електричної
енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням електромереж
споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй
територiї;
2. СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI КРИВОРIЗЬКI МIСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДР - 00130843),
мiсцезнаходження: 50000, Днiпропетровська область, мiсто Кривий Рiг, Центрально-Мiський
район, вулиця Карла Маркса, будинок 41.Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi електричної
енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням електромереж

споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй
територiї;
3.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI ШИРОКIВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДР - 34367566),
мiсцезнаходження: 53700, Днiпропетровська область, Широкiвський район, селище мiського типу
Широке, вулиця Балкiвська, будинок 23Б.Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi електричної
енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням електромереж
споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй
територiї.
Компанiя ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний код НЕ 362570,
мiсцезнаходження: 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus)
цим повiдомляє, що 31.08.2017 нею був укладений договiр купiвлi-продажу акцiй ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23359034,
мiсцезнаходження: 49107, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро (Днiпропетровськ), шосе
Запорiзьке, буд. 22), за наслiдками якого компанiя ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) разом iз
афiлiйованими особами може стати власником значного контрольного пакета акцiй ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО».
11.09.2017 ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) отримало вiд компанiї ORNEX
LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний код НЕ 362570, мiсцезнаходження: 28
Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus) повiдомлення про
набуття права власностi на значний контрольний пакет акцiй Товариства.
Згiдно iз зазначеним повiдомленням вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцiй, що належав Державi
Україна (в особi керуючого рахунком Фонду державного майна України) став менше 10 вiдсоткiв
голосуючих акцiй Товариства.
Розмiр частки, що належав Державi Україна (в особi керуючого рахунком Фонду державного
майна України) в загальнiй кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 25,0000 %;
- пiсля змiн становить 0,0000 %
Розмiр частки, що належав Державi Україна (в особi керуючого рахунком Фонду державного
майна України) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до i пiсля змiни розмiру пакета
акцiй Товариству не вiдомий.
2 11.09.2017 ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) НЕ 362570 0 25
1 Опис дiяльностi (продовження)
Змiст iнформацiї:
11.09.2017 ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) отримало вiд компанiї ORNEX
LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний код НЕ 362570, мiсцезнаходження: 28
Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus) повiдомлення про
набуття права власностi на значний контрольний пакет акцiй Товариства.
Згiдно iз зазначеним повiдомленням вiдбулась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцiй, що належить
компанiї ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй Товариства.
Розмiр частки, що належить компанiї ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) в загальнiй кiлькостi
акцiй:
- до змiн становив 0,0000 %;
- пiсля змiн становить 25,0000 %
Розмiр частки, що належить компанiї ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству не вiдомий.
Компанiя ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний код НЕ 362570,
мiсцезнаходження: 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus)

цим повiдомляє, що 08.09.2017 нею набуто право власностi на акцiї ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23359034,
мiсцезнаходження: 49107, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, шосе Запорiзьке, буд. 22),
внаслiдок чого ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi
належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником значного
контрольного пакета акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО».
Найвища цiна, за якою ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) придбавала акцiї ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» протягом 12 мiсяцiв, що
передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, становить 670,72 грн.
(шiстсот сiмдесят гривень сiмдесят двi копiйки) за одну акцiю.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" вiд 12.09.2017 вирiшено схвалити
та надати згоду на вчинення ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору №6066-ДС/ИТ-2017 вiд 31.01.2017.
Предмет правочину: надання послуг з ремонту та технiчного обслуговування обладнання,
технiчного супроводу програмного забезпечення, доступу до власних програмно-апаратних
комплексiв, а також консультацiйнi послуги щодо роботи з обладнанням i програмним
забезпеченням.
Особа, що є заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК СЕРВIС", (код за ЄДРПОУ 34456687,
мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв
Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 38 095 746,28 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5520445000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 0.69 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
26 червня 2012 року на щорiчних зборах акцiонерiв Компанiї було затверджено змiну офiцiйної
юридичної назви Компанiї на публiчне акцiонерне товариство “ДTEK Днiпрообленерго”.
Компанiя займається передачею та постачанням електричної енергiї у м.Днiпро та
Днiпропетровськiй областi.
Станом на 30.09.2017 р. компанiя ORNEX LIMITED володiє акцiями товариства у розмiрi 25% + 1
акцiя статутного капiталу Товариства, DTEK Holdings Limited володiє акцiями Товариства у
розмiрi 51,5585% статутного капiталу Товариства.
Компанiя є регiональним постачальником електричної енергiї в Українi, що здiйснює дiяльнiсть у
Днiпропетровськiй областi. Компанiя обслуговує регiон площею майже 32 тисячi кв. кiлометрiв,
забезпечуючи електроенергiєю понад 42 тис. юридичних, а також 1,47 мiльйони побутових
абонентiв. Компанiя має енергосистеми зi встановленою потужнiстю 8109,7 МВА.
До мереж Компанiї електроенергiя надходить вiд компанiї ДП “Енергоринок”, i далi Компанiя
передає її розподiльними мережами споживачам Днiпропетровської областi та в мережi iнших
лiцензiатiв iз передачi та постачання електроенергiї, якi працюють на територiї Днiпропетровської
та сумiжних областей.
Компанiя експлуатує 50,1 тисяч кiлометрiв лiнiй електропередачi усiх класiв напруги.
До складу Компанiї входять Днiпропетровськi Високовольтнi електричнi мережi, Схiднi
Високовольтнi електричнi мережi, Криворiзькi Високовольтнi електричнi мережi, Нiкопольськi
Високовольтнi електричнi мережi, Днiпропетровськi мiськi електричнi мережi, Криворiзькi мiськi
електричнi мережi та 21 район електромереж.
Юридична та фактична адреси Компанiї: Шосе Запорiзьке, 22, м. Днiпро, Україна. Станом на 30
вересня 2017 року облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв Компанiї становила 5909 особи (30
вересня 2016р.- 6182 особи).
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi - doe.com.ua, адреса електронної пошти – kancdnoe@dtek.com
Продовження тексту приміток

2 Умови функцiонування та структура Компанiї
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi переживала нестiйкiсть з багато
кiлькiсними протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, що призвело до погiршення
державної економiки, волатильностi фiнансових ринкiв i стрiмкiй девальвацiї нацiональної валюти
по вiдношенню до iнших iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк України,
серед iнших мiр, вводив певнi обмеження на покупку iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на основi
минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi майбутнiх
подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а
також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
Встановлення тарифiв
На протязi 9 мiсяцiв 2017 роцi тарифи на електричну енергiю для населення збiльшилися на 25 %.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Мета фiнансової звiтностi. Надати фiнансову iнформацiю про суб'єкт господарювання, що звiтує,
яка є корисною для нинiшнiх та потенцiйних iнвесторiв, позикодавцiв та iнших кредиторiв у
прийняттi рiшень про надання ресурсiв цьому суб'єктовi господарювання. Такi рiшення
охоплюють придбання, продаж або утримування iнструментiв власного капiталу та боргових
iнструментiв, а також надання або погашення позик та iнших форм кредитiв.
Основи пiдготовки i подання звiтностi. Датою переходу Компанiї на облiк вiдповiдно до МСФЗ
було 1 сiчня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування
редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2012 фiнансового року. Ця редакцiя була
застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФО на 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу
вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку
управлiнського персоналу Компанiї. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва
компанiї розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах
протягом звiтного перiоду.
Компанiя самостiйно визначає облiкову полiтику, обирає форму бухгалтерського облiку,
дотримується єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, забезпечує систему
внутрiшнього контролю.
Ця фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена за принципом облiку за первiсною вартiстю з
коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах
гривень (“тис. грн.”), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Заява про вiдповiднiсть. Фiнансова звiтнiсть за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2017 року,
складена вiдповiдно до концептуальної основи – Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, як
цього вимагає – Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16
липня 1999 року N 996-XIV зi змiнами та доповненнями та Закон України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями.
У фiнансовiй звiтностi подана порiвняльна iнформацiя показникiв як у спiвставленнi з
показниками на початок року по балансу, так i у спiвставленнi iз аналогiчним перiодом минулого

року по iншим показникам звiтностi.
Безперервна дiяльнiсть. Станом на 30 вересня 2017 року поточнi зобов’язання Компанiї
перевищували її поточнi активи, крiм авансiв, отриманих вiд замовникiв 513 207 тис. грн. Чистий
прибуток становить 162 697 тис. грн.
Крiм цього, керiвництво вважає, що зазначенi нижче чинники полiпшать фiнансовий стан
Компанiї:
- Компанiя планує здiйснити подальшу оптимiзацiю операцiйної структури;
- Незабаром Компанiя планує переведення тарифної системи з iснуючої формули «витрати плюс»
на бiльш вигiдну формулу RAB (метод доходностi iнвестованого капiталу)
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Таким чином, керiвництво вважає, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при
складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена з
урахуванням припущення стосовно безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та
погашення зобов’язань в ходi звичайної дiяльностi.
Основнi засоби.
Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю. Подальшi надходження основних
засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту основних засобiв включає
витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених самою
Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та вiдповiдної
частини виробничих накладних витрат.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Будiвлi та обладнання для передачi електроенергiї до 50 рокiв
Машини та обладнання до 30 рокiв
Меблi та iнвентар, офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби до 15 рокiв
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних
активiв i вводу їх в експлуатацiю.
Валюта подання i функцiональна валюта. Якщо не вказане iнше, усi суми в цiй фiнансовiй
звiтностi представленi в нацiональнiй валютi України, українськiй гривнi, яка також є
функцiональною валютою Компанiї.
Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у
функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи
i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за
обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про сукупний
дохiд згiдно з МСФЗ. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, який дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
Витрати на позики. Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або
виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого часу для його пiдготовки до
планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого
активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони
були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi
компанiєю у зв’язку з залученням позикових коштiв.
Фiнансовi iнструменти – первiсне визнання i подальша оцiнка.
i) Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка. Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи
класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi
до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти,
визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя визначає
класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.

У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої
вартостi додаються безпосередньо пов’язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк,
встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на
“стандартних умовах”), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на
себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть i фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу.
Подальша оцiнка. Подальша оцiнка фiнансових активiв таким чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi
фiнансовi активи, що не обертаються на активному ринку, з фiксованими або обумовленими
платежами. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи вiдображаються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення
корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при
придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної
ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi
про прибутки та збитки у складi фiнансових витрат. Збитки внаслiдок зменшення корисностi
визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi фiнансових витрат.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають
дольовi i борговi цiннi папери. Дольовi iнвестицiї, класифiкованi як наявнi для продажу, - це такi
iнвестицiї, якi не були класифiкованi анi як призначенi для торгiвлi, анi як переоцiнюванi за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Борговi цiннi папери у цiй категорiї - це такi
цiннi папери, якi компанiя має намiр утримувати протягом
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невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь
на змiну ринкових умов.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою
вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у
складi резерву iнструментiв, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання
iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з резерву iнструментiв,
наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як фiнансовi витрати.
Компанiя оцiнила свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi
припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо
Компанiя не в змозi
здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для них, i намiри
керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Компанiя в рiдких випадках
може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. Перекласифiкацiя до
категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку, якщо фiнансовий актив
задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому компанiя має
можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяжному майбутньому або до погашення.
Перекласифiкацiя до складу iнструментiв, утримуваних до погашення, дозволяється тiльки в тому
випадку, якщо компанiя має можливiсть i має намiр утримувати фiнансовий актив до погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї “наявнi для продажу”,
пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi
прибутку або збитку протягом решти строку iнвестицiй iз застосуванням ефективної процентної
ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових потокiв також
амортизується протягом решти строку використання активу iз застосуванням ефективної
процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума, вiдображена у
капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки.
Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовно, частини фiнансового
активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;

- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без
суттєвої затримки за “транзитною” угодою, i або (a) Компанiя передала практично всi ризики та
вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передає, але й не залишає за собою, практично всiх ризикiв
та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при
цьому анi передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних iз ним, а
також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi
триваючої участi Компанiї в цьому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне
зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою
з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що
може бути пред’явлена до оплати Компанiї.
ii) Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи
групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату.
Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових
активiв тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи
бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу (“випадок виникнення збиткiв”), i
такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi
потоки вiд активу чи групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно визначений.
Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник чи група
позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати
процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також
свiдчення, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого зменшення очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних
умовах, що корелюють зi збитками за активами.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Спочатку Компанiя визначає, чи
iснують об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких
окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових
активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення
корисностi розглянутого окремо фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей
актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного
ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй
основi. Активи, що оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i стосовно яких
визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися
на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових
активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та приведеною
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв
за кредитом, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
дисконтується за первiсною ефективною процентною
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ставкою за фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу процентну ставку, то ставкою
дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна ефективна
процентна ставка. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву,
та сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи нараховуються на
основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення
корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про
прибутки та збитки. Кредити та вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає реальної
перспективи вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано чи передано

Компанiї. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується,
й таке зниження може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується чи
зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Якщо списання пiзнiше вiдшкодовується, то фiнансовi витрати у звiтi про прибутки та збитки
кредитуються.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. Стосовно фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу,
Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об‘єктивних ознак зменшення корисностi
фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об’єктивнi ознаки
зменшення корисностi повиннi включати значне або довготривале зменшення справедливої
вартостi iнвестицiй вiдносно вартостi iнвестицiї. “Значущiсть” необхiдно оцiнювати у порiвняннi з
первiсною вартiстю iнвестицiї, а “тривалiсть” - у порiвняннi з перiодом, протягом якого
справедлива вартiсть була менша за первiсну вартiсть. При наявностi ознак зменшення корисностi
сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж початковою вартiстю придбання та поточною
справедливою вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, ранiше
визнаного у звiтi про прибутки та збитки, вилучається зi складу iншого
сукупного доходу та визнається у звiтi про прибутки та збитки. Збиток вiд зменшення корисностi
iнвестицiй у капiтал не сторнується через звiт про прибутки та збитки; збiльшення справедливої
вартостi цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнається безпосередньо у складi iншого
сукупного доходу.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть
зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за
амортизованою вартiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд зменшення корисностi являє
собою накопичений збиток, оцiнений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною
справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi за цими iнвестицiями,
ранiше визнаного у звiтi про прибутки та збитки.
Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з
застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з
метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi
доходiв вiд фiнансування. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту
збiльшується, i таке збiльшення об‘єктивно пов‘язане з подiєю, що вiдбулася пiсля первiсного
визнання збитку вiд зменшення корисностi у звiтi про прибутки та збитки, збиток вiд зменшення
корисностi сторнується через звiт про прибутки та збитки.
iii) Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка. Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСБО (IAS) 39,
класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюванi за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток, кредити та позики, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як
iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя визначає класифiкацiю
фiнансового зобов’язання при первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються
за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї (для
кредитiв та позик).
Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а
також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка. Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань таким чином залежить вiд їх
класифiкацiї:
Процентнi кредити та позики. Пiсля первiсного визнання кредити та позики вiдображаються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та
збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а
також у процесi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована
вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних
або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з
використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у складi фiнансових витрат у

звiтi про прибутки та збитки.
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов’язання припиняється в разi погашення,
анулювання або закiнчення строку погашення вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного
iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на
суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання
визнання первiсного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з
визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та збитки.
iv) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума – поданню у
звiтi про фiнансовий стан тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне у цей момент юридичне право на
взаємозалiк визнаних сум, а
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i одночасно з цим
погасити зобов'язання.
v) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках
на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв
(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без
вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку,
визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi методи включають використання
нещодавнiх ринкових операцiй, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструменту,
аналогiчного за сутнiстю, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Товарно – матерiальнi запаси. Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв визначається за
iдентифiкованими цiнами. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в
ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат,
пов’язаних iз доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно
визначається на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату
включають кошти на банкiвських рахунках, готiвковi кошти в касi та короткосроковi депозити зi
строком погашення до трьох мiсяцiв.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових
коштiв та еквiвалентiв згiдно їх з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських
овердрафтiв.
Забезпечення. Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов’язання
(юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення
зобов’язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума
зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов’язанi з забезпеченням, вiдображаються
у звiтi про сукупний дохiд. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов’язаних iз певним зобов’язанням, за
їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин
часу, визнається як фiнансовi витрати.
Оренда. Визначення наявностi умов оренди в договорi ґрунтується на сутностi договору на дату
початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного
активу або договiр передбачає право використання активу.
Компанiя як орендар. Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та
вигоди, пов’язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї
оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за
приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж
вартiстю фiнансування i зменшенням зобов’язання за орендою так, щоб вийшла постiйна
процентна ставка на непогашену суму зобов’язання. Вартiсть фiнансування вiдображається

безпосередньо у звiтi про сукупний дохiд.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв:
розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає
обґрунтованої упевненостi в тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив у кiнцi строку
оренди.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд iз
використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди.
Компанiя як орендодавець. Оренда, за якою у Компанiї залишаються практично всi ризики i
вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати,
понесенi при укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi
орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди.
Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.
Визнання доходiв. Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться
збiльшення економiчних вигод Компанiї, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок,
податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається
дохiд:
Продаж електричної енергiї. Доходи визнаються за вирахуванням податкiв з продажу (ПДВ) пiсля
передачi електроенергiї споживачам, вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв
споживання.
Визнання витрат. Витрати враховуються згiдно метода нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї складається з цiни придбання, витрат на транспортування, комiсiй з договорiв
постачання та iнших вiдповiдних витрат.
Винагороди працiвникам. Заробiтна плата, внески до державного пенсiйного фонду i фонду
соцiального страхування України, щорiчнi вiдпускнi i лiкарнянi, премiальнi нараховуються того
перiоду, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї.
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Податки. Поточний податок на прибуток. Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i
попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам
(вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування поточного податку на прибуток
здiйснюється на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi набули або
фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток Компанiї розраховується
вiдповiдно до українського податкового законодавства й визначається на основi оподатковуваного
прибутку i витрат, вiдображених у податковiй декларацiї Компанiї. Починаючи з 1 квiтня 2014
року ставка податку на прибуток в Українi становить 18%.
Податок на додану вартiсть.
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм випадку:
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в
такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi,
залежно вiд обставин;
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в звiтi про
фiнансовий стан.
Згiдно Податкового кодексу України базову ставку ПДВ встановлено у розмiрi 20%.
З 01 сiчня 2016 року Компанiя використовує касовий метод облiку ПДВ за операцiями з
розподiлення електричної енергiї
Прибуток на акцiю. Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого
прибутку за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод
мiнус дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй,
якi перебували в обiгу. Кiлькiсть зазначених акцiй станом на 30 вересня 2017 року складала 5 991
617.

Продовження тексту приміток
4 Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок
та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та
зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на звiтну дату. Однак
невизначенiсть щодо цих припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвих
коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi зазнають впливу в майбутньому.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел
невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi
внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового
року:
Резерв сумнiвної заборгованостi. Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської
заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя
використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли
позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про
аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на
основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань
позичальниками в складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що
спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво
використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з
аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за
групами дебiторської заборгованостi. Якщо дебiторська заборгованiсть є такою, що не може бути
повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше
списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi результати.
Податкове та iнше законодавство. Українське податкове законодавство та регулятивна база,
зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують розвиватися. Законодавчi та
нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i
центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки
непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним
положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя
дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi
або нарахованi.
Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були оскарженi
регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей
ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв
можливих незаявлених позовiв не є доцiльним.
Первинне визнання операцiй з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя
проводить операцiї з пов'язаними сторонами. Вiдповiдно до вимог МСБО 39, фiнансовi
iнструменти при первинному визнаннi повиннi визначатися за справедливою вартiстю. При
визначеннi того, чи проводилися операцiї по ринкових або неринкових процентних ставках,
використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку.
Основою для таких суджень є цiни для подiбних операцiй мiж незв'язаними сторонами i аналiз
ефективної процентної ставки.
5 Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були
прийнятi Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
• Змiни в МСБО 1: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 18 грудня 2014 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 16 та МСБО 38: Уточнення прийнятних методiв зносу та амортизацiї (випущенi

12 травня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або
пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. (випущенi 25 вересня 2014; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi новi стандарти, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї, були випущенi,
але не прийнятi Європейським Союзом або не дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати:
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» (випущений 28 травня 2014; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 сiчня 2016 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 7: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 29 сiчня 2016 року; застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2014-2016 рр. (випущенi 8 грудня 2016; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 12: Визнання вiдстрочених податкових активiв на невикористаних збитках
(випущенi 19 сiчня 2017 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2017
року або пiсля цiєї дати);
• КТМФЗ Iнтерпретацiя 22: Розгляд операцiй з авансових платежiв в iноземнiй валютi (випущенi 8
грудня 2016; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2018 року або пiсля
цiєї дати).
Керiвництво аналiзує потенцiйний вплив прийняття цих нових стандартiв на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
6 Розрахунки та операцiї з пов’язаними сторонами
Залишки за операцiями зi пов’язаними сторонами (до вирахування резерву пiд зменшення
корисностi) були такими:
В тисячах гривень на 30 вересня 2017 р. на 30 вересня
2016 р.
Оборотнi активи
Торгова дебiторська заборгованiсть, та iнша дебiторська заборгованiсть 159 801 468 220
Грошовi кошти та їх еквiваленти 778 716
Поточнi зобов’язання
Торгова кредиторська заборгованiсть та iнша заборгованiсть (928 712) (611 123)
Поточна частина реструктурованої кредиторської заборгованостi перед пов’язаними сторонами (у
т.ч. безпроцентна фiнансова допомога) (80 011) (80 011)
За перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 р. та 30 вересня 2016 р., операцiї Компанiї зi пов’язаними
сторонами, що є окремо суттєвими, включали:
В тисячах гривень 30 вересня 2017 р. 30 вересня
2016 р.
Продаж електроенергiї iншим пов’язаним сторонам 3 581 734 3 422 061

7 Примiтки до балансу
Рядок 1000 Залишкова вартiсть нематерiальних активiв
Змiни у балансовiй вартостi нематерiальних активiв були такими:
В тисячах гривень Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть
На 01 сiчня 2016 р. 30 895 (24 552) 6 343

Надходження / (амортизацiйнi вiдрахування) за 2016 р. 5 795 (3 230) 2 565
На 31 грудня 2016 р. 36 690 (27 782) 8 908
Надходження / (амортизацiйнi вiдрахування) за 9-ть мiсяцiв 2017 р.
1874 (2878) (1004)
На 30 вересня 2017 р. 38 564 (30 660) 7 904
Рядок 1005 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї, рядок 1010 Залишкова вартiсть основних засобiв
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершеного будiвництва протягом 9 мiсяцiв
2017 року були такими:
В тисячах гривень Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої Електротех-нiчне, силове та iнше
обладнання Меблi та iнвентар, офiсна технiка, транспорт та iншi основнi засоби Незавершене
капiтальнi iнвестицiї Всього
На 01 сiчня 2016 р.
Первiсна вартiсть 1 648 337 981 967 500 901 165 697 3 296 902
Накопичена амортизацiя (91 880) (70 555) (408 015) - (570 450)
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня 2016 р. 1 556 457 911 412 92 886 165 697 2 726 452
Надходження 221 414 230 551 99 760 173 312 725 037
Трансфери 62 810 13 880 16 031 (92 721) Вибуття (5 391) (4 212) (480) - (10 083)
Амортизацiйнi вiдрахування (206 483) (114 179) (51 457) - (372 119)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 1 628 807 1 037 452 156 740 246 288 3 069 287
На 31 грудня 2016 р.
Первiсна вартiсть 1 925 318 1 220 722 609 853 246 288 4 002 181
Накопичена амортизацiя (296 511) (183 270) (453 113) - (932 894)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 1 628 807 1 037 452 156 740 246 288 3 069 287
Надходження 76 652 152 744 40 653 301 960 572 009
Трансфери 68 800 38 308 40 867 (147 975) Вибуття (277) (494) (27) - (798)
Амортизацiйнi вiдрахування (213 945) (151 137) (45 979) - (411 061)
Чиста балансова вартiсть на 30 вересня 2017р. 1 560 037 1 076 873 192 254 400 273 3 229 437
На 30 вересня 2017 р.
Первiсна вартiсть 2 070 194 1 410 735 686 628 400 273 4 567 830
Накопичена амортизацiя (510 157) (333 862) (494 374) - (1 338 393)
Чиста балансова вартiсть на 30 вересня 2017 р. 1 560 037 1 076 873 192 254 400 273 3 229 437
Рядок 1101 Виробничi запаси, рядок 1102 Незавершене виробництво, рядок 1104 Товари
Станом на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року запаси включали:
В тисячах гривень 30 вересня 2017р. 31 грудня 2016р.
Запчастини i витратнi матерiали 67 796 56 651
Товари для продажу 1 759 952
Усього 69 555 57 603
Станом на 30 вересня 2017 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням знецiнення
на застарiлi ТМЦ в сумi 13 057 тис. гривень (на 31 грудня 2016 року – 14 257 тис. гривень).
7 Примiтки до балансу (продовження)
Рядок 1125 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року торгова дебiторська заборгованiсть
включала:
В тисячах гривень 30 вересня 2017р. 31 грудня 2016р.
Дебiторська заборгованiсть за електроенергiю 2 218 142 2 035 007
Поточна частина реструктуризованої торгової дебiторська заборгованiсть за електроенергiю 101
787 82 282

Iнша дебiторська заборгованiсть 10 879 5 848
2 330 808 2 123 137
Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi (1 104 854) (1 030 289)
Усього 1 225 954 1 092 848
Дебiторська заборгованiсть за передачу електроенергiї iншим постачальникам електроенергiї
включає заборгованiсть за постачання електроенергiї в мережi iнших лiцензiатiв iз передачi та
постачання електроенергiї, якi працюють на територiї Днiпропетровської та сумiжних областей.
Станом на 30 вересня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. аналiз торгової дебiторської заборгованостi за
строками погашення за вирахуванням резерву пiд зменшення корисностi є таким:
Всього Непрострочена та незнецiнена Прострочена, та iндивiдуально знецiнена
1 рiк
30 вересня 2017р. 1 225 954 390 097 835 857 31 грудня 2016 р. 1 092 848 133 982 958 866 Рядок 1165 Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi
Станом на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року грошовi кошти та їх еквiваленти
включали:
В тисячах гривень 30 вересня 2017р. 31 грудня
2016р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 133 328 856 823
Банкiвськi депозити у гривнях 27 17 104
Усього 133 355 873 927
За банкiвськими депозитами нараховуються проценти за плаваючою ставкою, залежно вiд
середньоденного залишку грошових коштiв за диференцiйованою ставкою 4% рiчних.
Компанiя валютних кредитiв, фiнансової допомоги у валютi не отримувала на протязi 9 мiсяцiв
2017 року.
Строковi депозити включають кошти на депозитi в АТ «Ощадбанк». Станом на 30 вересня 2017
року, Компанiя мала залишок за цим депозитом у розмiрi 27 тис. грн.
Рядок 1400 Статутний капiтал
Станом на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року, зареєстрований статутний капiтал
Компанiї складався з 5 991 617 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна. Одна акцiя
дає право одного голосу.
Рядок 1405 Капiтал у дооцiнках
Станом на 30 вересня 2017 року капiтал у дооцiнках становить 698 021 тис. грн., нараховано
амортизацiї за 9 мiсяцiв 2017 року в розмiрi 85 942 тис. грн.
Рядок 1420 Нерозподiлений прибуток
Станом на 30 вересня 2017 року нерозподiленi прибутки накопиченi за попереднi роки становлять
1 513 603 тис. грн. За 9 мiсяцiв 2017 роцi Компанiя отримала 162 697 тис. грн. прибутку.
Рядок 1515 Iншi довгостроковi зобов'язання, рядок 1610 Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть у сумi 331 382 тис. грн. (загальна сума – 424 091
тис. грн.) включає чисту приведену вартiсть зобов’язань, що виникли за поставками Компанiї
електричної енергiї ДП “Енергоринок”, оператором оптового ринку електроенергiї. Ця
кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню згiдно з графiком платежiв, визначеним угодами
та судовими рiшеннями. Реструктуризована торгова кредиторська заборгованiсть пiдлягає
погашенню у 2017–2021 роках.
7 Примiтки до балансу (продовження)
В тисячах гривень 30 вересня 2017р. 31 грудня
2016р.
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть перед ДП “Енергоринок” 140 551 199 425
Усього 140 551 199 425
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть перед ДП “Енергоринок” 110 820 39 945

Реструктуризована кредиторська заборгованiсть перед iншими 80 011 79 882
Усього 190 831 119 827
Реструктурована торгова кредиторська заборгованiсть не передбачає номiнальної процентної
ставки i дисконтується до її чистої приведеної вартостi з використанням ефективної процентної
ставки, що на дату реструктурування приблизно дорiвнює дiючим нормам доходностi фiнансових
iнструментiв, що мають в основному такi самi умови та характеристики, включаючи якiсть
кредитiв, залишковий строк погашення з фiксованою договiрною ставкою, залишковий строк
погашення основної суми, а також валюту.
Реструктуризованi зобов’язання були дисконтованi до приведеної вартостi з використанням
процентних ставок 14,8%-19,3%.
Рядок 1615 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року торгова кредиторська заборгованiсть
включала:
В тисячах гривень 30 вересня 2017р. 31 грудня 2016р.
Електроенергiя – до сплати ДП «Енергоринок» 235 108 108 633
Основнi засоби 98 403 25 683
Iнша кредиторська заборгованiсть 55 592 192 877
Усього 389 103 327 193
Рядок 1620 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Станом на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року iншi податки до сплати включали:
В тисячах гривень 30 вересня 2017р. 31 грудня 2016р.
Податок на прибуток 20 443 2 280
Податок на додану вартiсть - 85 323
Iншi податки 11 524 9 120
Усього 31 967 96 723
Рядок 1690 Iншi поточнi зобов'язання
Станом на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року iншi поточнi зобов’язання включали:
В тисячах гривень 30 вересня 2017р. 31 грудня 2016р.
Iншi поточнi зобов’язання 6 187 45 026
З податкових розрахункiв 234 615 200 641
По рiшенню суду 498 597
Усього 241 300 246 264
8 Примiтки до звiту про фiнансовi результати
Рядок 2000 Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Доходи включали:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня 2016 р.
Реалiзацiя електричної енергiї 20 680 121 19 365 405
Пiдключення нових абонентiв 42 433 34 425
Усього 20 722 554 19 399 830

8 Примiтки до звiту про фiнансовi результати (продовження)
Рядок 2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала:
В тисячах гривень 30 вересня 2017 р. 30 вересня
2016 р.
Електрична енергiя, придбана у ДП “Енергоринок”
для перепродажу споживачам 19 107 108 17 877 439
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 553 418 433 853
Амортизацiя 408 659 275 672
Вартiсть передачi електроенергiї через мережi третiх осiб 100 527 92 294

Ремонт i обслуговування основних засобiв 79 404 56 108
Обслуговування iнформацiйних мереж 28 233 24 106
Мiсцевi податки та iншi збори 39 929 30 746
Iншi витрати 85 023 63 376
Усього 20 402 301 18 853 594
Рядок 2120 Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи включали:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня
2016 р.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг 22 648 27 377
Штрафи та пенi отриманi 76 382 34 780
Дохiд вiд вибуття запасiв та iнших оборотних, необоротних активiв 8 116 4 682
Дохiд вiд безкоштовно отриманих оборотних активiв 125 133
Iншi доходи 2 637 4 620
Усього 109 908 71 592
Рядок 2130 Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати включали:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня
2016 р.
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 64 131 51 078
Витрати на утримання примiщень та обладнання 2 105 2 336
Амортизацiя 686 489
Обслуговування iнформацiйних мереж 3 600 3 074
Iншi витрати 25 470 9 175
Усього 95 992 66 152
Рядок 2180 Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати включали:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня
2016 р.
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг 10 044 18 683
Собiвартiсть реалiзованих основних засобiв, запасiв 3 582 2 718
Утримання соцiальних активiв 1 522 1 455
Створення резерву сумнiвних боргiв 85 154 424 293
Нарахованi штрафи та пенi 936 829
Iншi витрати 26 396 38 604
Усього 127 634 486 582
Рядок 2220 Iншi фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи включали:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня
2016 р.
Нарахування умовних вiдсоткiв на поточну вартiсть реструктуризованої
дебiторської заборгованостi 13
30 123 13
28 265
Отриманi банкiвськi вiдсотки 9 705 8 398
Всього 39 828 36 663
8 Примiтки до звiту про фiнансовi результати (продовження)

Рядок 2240 Iншi доходи
Iншi доходи включали:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня 2016 р.
Дохiд вiд курсової рiзницi - 385
Iншi доходи 9 146 3 440
Всього 9 146 3 825
Рядок 2250 Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включали:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня 2016 р.
Нарахування умовних вiдсоткiв на поточну вартiсть реструктуризованої
кредиторської заборгованостi 30 736 82 451
Витрати при первiсному визнаннi довгострокової дебiторської заборгованостi 13 297 Iншi витрати - 4 289
Усього 44 033 86 740
Рядок 2300 Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi
Податок на прибуток включав:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня 2016 р.
Податок на прибуток, застосовний до прибутку за пiврiччя
Поточний податок на прибуток 87 764 105 245
Вiдстрочений податок (40 016) (19 526)
Всього податку на прибуток 47 748 85 719
Починаючи з 1 квiтня 2014 року, застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi
становить 18 %.
9 Примiтки до звiту про рух грошових коштiв
Код рядка
30 вересня
2017 р. 30 вересня
2016 р.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 69 024 502 512
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (740 782) (471 680)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (68 814) (3)
Залишок коштiв на кiнець року 3415 133 355 86 789
10 Примiтки до звiту про власний капiтал
Рядок 4100 Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод:
В тисячах гривень 30 вересня
2017 р. 30 вересня 2016 р.
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 162 697 (66 934)
Усього 162 697 (66 934)
Продовження тексту приміток
11 Договiрнi та умовнi зобов’язання
Вплив Уряду на полiтику встановлення тарифiв
Операцiї Компанiї та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу полiтичних змiн в Українi, в
тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних актiв.
Юридичнi аспекти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя є об’єктом судових позовiв i претензiй. Коли
ризик вибуття ресурсiв, пов’язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Компанiя вiдповiдним чином

включила такi вибуття до звiту про фiнансовий результат.
11 Договiрнi та умовнi зобов’язання (продовження)
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльностi Компанiї може завдавати шкоди навколишньому середовищу.
Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та
постiйно переглядаються. По мiрi визначення зобов’язань вони негайно визнаються. Потенцiйнi
зобов’язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого застосування iснуючих нормативноправових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi чи нормативно-правових актах, наразi
неможливо оцiнити, однак вони можуть бути досить суттєвими. Керiвництво вважає, що за
iснуючих умов застосування законодавства не iснує суттєвих зобов’язань щодо завдання шкоди
навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
Страхування
Станом на 30 вересня 2017 Компанiя уклала договорiв добровiльного медичного страхування зi
страховою компанiєю «АСКА».
12 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно
обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди
виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та
кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з
короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Компанiя використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи
зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано.
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Для оцiнок i розкриттiв в данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається згiдно МСФЗ 13
«Оцiнка справедливої вартостi», за винятком iнструментiв, на якi розповсюджується МСФЗ 2,
орендних угод, врегульованих МСФЗ 17, а також оцiнок, порiвняних, але не рiвних справедливiй
вартостi .
Керiвник Кухтiй В.Ю.
Головний бухгалтер Гудзула I.В.

