
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор        Бондаренко Едуард Миколайович 

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

  
М.П. 

 

25.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А  

4. Код за ЄДРПОУ 

23343582 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)2909707 (044)2909710 

6. Електронна поштова адреса 

office@de.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
- - 

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
http://de.com.ua/uk/document/osobaja_informacija 

в мережі 

Інтернет  

 
(адреса сторінки) 

 
(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 24.04.2018 40320 5585732 0.72 

Зміст інформації: 

 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ 

«Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - договору на 

постачання вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС.  

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 40 320 тис. грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 

0,72%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 389 964 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 57 026 шт. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" 

(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою 

особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно.  



№ 

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 24.04.2018 1735000 5585732 31.06 
   

Зміст інформації: 

 

 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ 

«Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - Контракту 

на постачання вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Б. 

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 735 000 тис. грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 

31,06%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 389 964 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 57 026 шт. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" 

(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою 

особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно.  

 

 

 

 



№ 

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 

3 24.04.2018 1680000 5585732 30.08 
   

Зміст інформації: 

 

 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ 

«Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - Договору 

на постачання вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Ю. 

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 680 000 тис.грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 

30,08%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 389 964 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 57 026 шт. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" 

(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою 

особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно.  

 

 

 

 



№ 

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 

4 24.04.2018 56160 5585732 1.01 
   

Зміст інформації: 

 

 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30) прийняте рiшення надати згоду на вчинення ПАТ 

«Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - Договору 

поставки №ВВ-2018-ЕТ.  

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 56 160 тис. грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 

1,01%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 24.04.2018 - 20 470 466 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 389 964 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 57 026 шт. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вiдходи вуглевидобутку;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" 

(ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою 

особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно.  

 

 


