Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
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 В.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

17.10.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49107, Днiпро, Шосе Запорiзьке,22
4. Код за ЄДРПОУ
23359034
5. Міжміський код та телефон, факс
056 373-50-59 056 373-53-41
6. Електронна поштова адреса
ZonenkoLN@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.10.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

195 "Бюлетень. Цiннi папери України"

19.10.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.doe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.10.2016
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

№
з/п

Дата прийняття
рішення

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

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

13.10.2016

288

4550356

0.0063

Зміст інформації:
13.10.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 13.10.2016 року) прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: укладення з ПАТ «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору про закупiвлю товару (спецодягу) на загальну суму 288 855,15 гривень без ПДВ(далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (продавець) зобов'язується поставити ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(покупець)товар, зазначений в специфiкацiї, а покупець - прийняти i оплатити такий товар, в кiлькостi, комплектностi, асортиментi та за цiною
згiдно зi специфiкацiєю, що є невiд'ємною частиною цього договору;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», код за ЄДРПОУ 00131268,
мiсцезнаходження: 84302, Донецька область, мiсто Краматорськ, вул.Островського,8 - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 288 855,15 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 – 0,0063%
Iншi iстотнi умови правочину: Вiдповiдно до специфiкацiї товаром є засоби iндивiдуального захисту (спецодяг) у кiлькостi 635 одиниць,
загальною вартiстю 288 855,15 гривень без ПДВ. Договiр набирає чинностi з дня його пiдписання обома Сторонами та скрiплення печатками i
дiє до 31.12.2016 року, а в частинi проведення розрахункiв – до повного виконання Сторонами грошових зобов’язань. Поставка Товару буде
виконуватися на умовах EXW згiдно з Правилами «IНКОТЕРМС» у редакцiї 2010 р.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

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

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

2

13.10.2016

232

4550356

0.0051

Зміст інформації:
13.10.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 13.10.2016 року) прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: укладення з ПАТ «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору про закупiвлю товару (кабелю) на загальну суму 232 659,08 гривень без ПДВ (далi – Правочин)
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (продавець) зобов'язується поставити ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(покупець)товар, зазначений в специфiкацiї, а покупець - прийняти i оплатити такий товар, код ДК 016-2010:27.32.1 кабель АСБл, 2016 року
виготовлення (далi - Товар) , в кiлькостi, комплектностi, асортиментi та за цiною згiдно зi специфiкацiєю, що є невiд'ємною частиною цього
договору;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», код за ЄДРПОУ 00131268,
мiсцезнаходження: 84302, Донецька область, мiсто Краматорськ, вул.Островського,8 - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 232 659,08 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 – 0,0051%
Iншi iстотнi умови правочину: Вiдповiдно до специфiкацiї товаром є: (1) кабель АСБл 10 3х120 у кiлькостi 500 м., за цiною 134 585,00 гривень
без ПДВ та (2) кабель АСБл 10 3х240 у кiлькостi 234 м., за цiною 98 074,08 гривень без ПДВ, загальною вартiстю 232 659,08 гривень без ПДВ.
Договiр набирає чинностi з дня його пiдписання обома Сторонами та скрiплення печатками i дiє до 31.12.2016 року, а в частинi проведення
розрахункiв – до повного виконання Сторонами грошових зобов’язань. Поставка Товару буде виконуватися на умовах EXW згiдно з
Правилами «IНКОТЕРМС» у редакцiї 2010 р.

