
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Генеральний 

директор 
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М.П. 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "ДОНБАСЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

23343582 

4. Місцезнаходження 

Київська, -, 03150, Київ, Предславинська, 34-А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 290 97 07 044 290 97 10 

6. Електронна поштова адреса 

office@de.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у - -   

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена 

на власній сторінці http://de.com.ua/uk/document/godovye_otchety 

в мережі 

Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
X 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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) 
 

34. Примітки 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнюється тому, що 

пiдприємство не приймає участi у створеннi юридичних осiб. 

"Iнформацiя про рейтiнгове агенство" не заповнюється, оскiльки емiтент не входе до складу 

стратегичних об'єктiв. 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

iнших цiнних паперiв, крiм акцiй." 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", не заповнюється, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

похiдних цiнних паперiв. 

 



"Iнформацiя про забеспечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 

Емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН 

тому нижченаведенi роздiли звiту не заповнюються:  

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй";  

"Iнформацiя про розмiр iпоточного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям";  

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань 

за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду";  

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття";  

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриттi iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв 

та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду";  

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриттi за станом на кiнець звiтного року";  

"Iнформацiя про наявнiсть просрочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забеспечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття"; "Iнформацiя про випуски iпотечних 

сертифiкатiв";  

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв";  

"Основнi вiдомостi про ФОН";  

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН";  

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН";  

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН";  

"Правила ФОН" не заповнюються, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН. 

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

цiльових облiгацiй, виконання забов'язань за якими забеспечене об'єктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "ДОНБАСЕНЕРГО" 

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

А01 № 715398 

3. Дата проведення державної реєстрації 

26.08.1998 

4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

236443010 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

25 

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) 

3119 

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

35.11 Виробництво електроенергiї 

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,геологiї та геодезiї,надання послуг технiчного косультування 

в цих сферах 

74.90 Iнша професiйна, наукова та технична дiяльнiсть, н.в.i.у 

10. Органи управління підприємства 

Органи управлiння ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО": Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган), Наглядова 

рада, Ревiзiйна комiсiя, Дирекцiя (виконавчий орган). Обрання та припинення повноважень членiв 

Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв. Обрання та 

припинення повноважень членiв Дирекцiї вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради. У 

Товариствi обов’язково утворюються комiтет Наглядової ради з питань аудиту, комiтет з питань 

визначення винагороди посадовим особам Товариства i комiтет з питань призначень. При цьому 

комiтет з винагород та комiтет з питань призначень об’єднанi. Зазначенi комiтети складаються 

виключно або переважно iз членiв Наглядової ради Товариства, якi є незалежними директорами, i 

очолюються ними. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

головне управлiння з обслуговування клiєнтiв ПАТ "Державний ощадний банк України"  

2) МФО банку 

300465 

3) поточний рахунок 



260003011499 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

головне управлiння з обслуговування клiєнтiв ПАТ "Державний ощадний банк України"  

5) МФО банку 

300465 

6) поточний рахунок 

260003011499  

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, 

що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво електричної енергiї 
лiцензiя АЕ 

№575906 
21.01.2015 

Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює держав 

регулювання 

енергетики та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково. 

  

Постачання електричної енергiї за 

нерегульованим тарифом 
лiцензiя б/н 15.08.2017 

Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює держав 

регулювання 

енергетики та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Необмежена 

Опис 

Постанова НКРЕКП України про видачу лiцензiї на право 

провадження господарської дiяльностi з постачання електричної 

енергiї № 1021 вiд 15.08.2017. 

Термiн дiї лiцензiї - з 01.09.2017р. безстроково.  

  

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з 

виробництва теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, 

атомних електростанцiях i когенерацiйних 

установках 

лiцензiя б/н 29.12.2016 

Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює держав 

регулювання 

енергетики та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Необмежена 

Опис 
Рiшення НКРЕКП України про видачу лiцензiї № 12 вiд 01.02.2013, 

переоформлено рiшенням № 2445 от 29.12.2016.  

  

Постачання теплової енергiї лiцензiя б/н 29.12.2016 

Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює держав 

регулювання 

енергетики та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Необмежена 

Опис 
Рiшення НКРЕКП України про видачу лiцензiї № 12 вiд 01.02.2013, 

переоформлено рiшенням № 2445 от 29.12.2016.  



  

Транспортування теплової енергiї 

магiстральними та мiсцевими (росподiльчими) 

тепловими мережами 

лiцензiя б/н 29.12.2016 

Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює держав 

регулювання 

енергетики та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Необмежена 

Опис 
Рiшення НКРЕКП України про видачу лiцензiї № 12 вiд 01.02.2013, 

переоформлено рiшенням № 2445 от 29.12.2016.  

  

Надання послуг i виконання робiт 

протипожежного призначення (проектування, 

монтаж технiчне обслуговування засобiв 

протипожежного захисту та систем опалення, 

оцiнка протипожежного стану об'єктiв) 

лiцензiя АЕ № 

522919 
21.01.2015 

Державна служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацiй  

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково.  

  

Централiзоване водопостачання та 

водовiдведення  

лiцензiя АД № 

073871 
13.01.2015 

Донецька обласна 

державна 

адмiнiстрацiя 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково. 

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням 

об'єктiв архiтектури  
лiцензiя б/н 25.08.2016 

Державна 

архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя 

України 

25.08.2021 

Опис 

Наказ Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України про 

видачу лiцензiї № 31-Л вiд 25.08.2016, реєстрацiйний запис № 

201303077. 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя, 

знищення, використання прекурсорiв (списку 2 

таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i прекурсорiв" 

лiцензiя б/н 03.08.2017 

Державна служба 

України з контролю 

за наркотиками 

03.08.2022 

Опис 

Рiшення засiдання робочої групи Державної служби України з 

лiкарських засобiв та контролю за наркотиками вiд 03.08.2017 

згiдно поданої заяви №1019 вiд 02.08.2017. 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 

небеспечних вантажiв автомобiльним 

транспортом 

лiцензiя АЕ № 

572873 
25.03.2015 

Державна iнспекцiя 

України з безпеки на 

наземному 

транспортi 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково.  

  

Дiяльнiсть з використанням джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

лiцензiя ОВ № 

050222 
11.08.2010 

Пiвденно-схiдно 

державна iнспекцiя з 

ядерної та 

радiацiйної безпеки. 

18.09.2016 



Держiнспекцiя 

ядер.регулювання 

Опис 

Пiвденно- схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної 

безпеки державного комiтету ядерного регулювання України 

листом вiд 20.09.2016 №30-20/232 на адресу ПАТ «Донбасенерго» 

повiдомила що, лiцензiя серiї ОВ №050222 вiд 11.08.2010 строком 

дiї до 18.09.2016 вважається такою, що подовжила свою дiю на 

перiод проведення антитерористичної операцiї. 

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 

лiц 

05/02/17/0/10359 
20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 

лiц 

05/02/17/0/10357 
20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення. 

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 
лiц05/02/17/0/10353 20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 

лiц 

05/02/17/0/10355 
20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 

лiц 

05/22/17/0/17545 
08.11.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

14.02.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення 

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими 

виробами 

лiц 

05/22/17/1/17546 
08.11.2016 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

14.02.2018 



областi 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення 

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими 

виробами 

лiц 

05/02/17/1/10360 
20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими 

виробами 
лiцензiя б/н 20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими 

виробами 

лiц 

05/02/17/1/10354 
20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення. 

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими 

виробами 

лiц 

05/02/17/1/10356 
20.01.2017 

Держана фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй 

областi 

29.01.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення 

  

На вiконання робiт пiдвищеної небезпеки  дозвiл №201.15.30 26.03.2015 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України  

12.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки  дозвiл №202.15.30 26.03.2015 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України  

21.06.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки  дозвiл №203.15.30 26.03.2015 Державна служба 25.06.2018 



гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України  

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На застосування шкiдливих небезпечних речовин 

1,2 i 3 класу; виробництво, розподiл та 

застосування водню та продуктiв розподiлення 

повiтря 

дозвiл №204.15.30 26.03.2015 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України – 

територiальне 

управлiння 

Держгiрп 

06.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На застосування шкiдливих небезпечних речовин 

2 класу небезпеки згiдно ГОСТ 12.1.007-76  
дозвiл №205.15.30 26.03.2015 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України  

12.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки  дозвiл №206.15.30 26.03.2015 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України  

28.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки  дозвiл №207.15.30 26.03.2015 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України  

29.08.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки дозвiл № 208.15.30 26.03.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України  

28.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання розподiлу та застосування 

продуктiв роздiлення повiтря (кисень)  
дозвiл №212.15.30 31.03.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України  

30.03.2020 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  



На виконання робiт пiдвищенної небезпеки  дозвiл №228.15.30 03.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України  

13.04.2017 

Опис 
Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України 

"Про тимчасовi заходи на перiод проведення АТО". 

  

На виконання пiдвищенної небезпеки  дозвiл №229.15.14 03.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України  

01.06.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання пiдвищенної небезпеки 
дозвiл № 

0320.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

18.11.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки  дозвiл №0321.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

16.05.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозвiл №0322.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

11.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 

0323.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

14.05.2018 

Опис 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 



  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0324.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

11.08.2018 

Опис 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 

0325.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

05.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 

0326.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

08.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0327.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

08.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки 
дозвiл № 

0328.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

18.11.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 

0329.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 
Необмежена 



пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0330.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

26.12.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0331.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

29.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки 
дозвiл № 

0332.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

08.04.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0333.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

08.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0334.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

24.06.2019 



Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0335.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

18.11.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

0336.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

11.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки 
дозвiл № 

0337.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України  

28.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозв. № 0339.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

08.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозв. № 0340.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

11.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозв. № 0341.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

11.08.2018 



України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозв.№ 0342.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

06.06.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозв.№ 0343.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

16.05.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозв.№ 0344.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

28.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки дозвiл №0345.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

15.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки 
дозвiл № 

0346.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

05.07.2018 



Опис 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозвiл №0347.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

08.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозвiл №0348.15.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

08.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки 
дозвiл № 

0349.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

11.08.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки дозвiл № 0350.5.14 07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у України 

05.09.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки  
дозвiл № 

0351.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

28.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  



На виконання робiт пiдвищенної небезпеки 
дозвiл № 

0352.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

22.05.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Видобування пiдземних прiсних вод для 

господарсько-питнього водопостачання 
дозвiл №2039.15.32 10.08.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Київобл 

09.08.2020 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Дозвiл на виконання верхолазних та скелелазних 

робiт 

дозвiл № 

2314.14.32 
30.08.2016 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у Київ. 

обл. 

29.08.2021 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозвiл №0002.15.14 15.01.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

19.03.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки 
дозвiл № 

3702.16.32 
23.12.2016 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київ.обл. 

22.12.2021 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

3703.16.32 
23.12.2016 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київ.обл. 

20.12.2021 



Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

3704.16.32 
23.12.2016 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київ.обл. 

20.12.2021 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки 
дозвiл № 

3674.16.32 
22.12.2016 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київ.обл. 

21.12.2021 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами 

дозв.1415070500-

18 
09.01.2014 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

09.01.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами  

дозв №1410636900-

112 
15.03.2013 

Донецька обласна 

держ. адмiнiстрацiя. 

Департамент з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

15.03.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами 

дозвiл 1414170300-

64 
30.12.2015 

Державне 

управлiння охорини 

навколишнього 

прир. середовища в 

Донецькiй обл. 

29.12.2022 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами 

дозв №1414170300-

36 
01.04.2016 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

01.04.2023 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 



  

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами  

дозвiл1410136600-

126 
17.12.2014 

Донецька обласна 

державна 

адмiнiстрацiя 

Департамент з 

охорони 

навколишньго 

середовища 

17.12.2024 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На розмiщення вiдходiв дозвiл № 36.05 15.05.2013 

Державне 

управлiння 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Донецькiй областi 

01.01.2015 

Опис 

У рамках iснуючої нормативної бази питання порядку 

продовження не врегульоване i таким чином дiє iснуючий дозвiл. 

Дозвiл буде переоформлено пiсля затвердження КМ України 

"Порядку надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi 

поводження з вiдходами", "Порядку подання декларацiї про 

вiдходи та її форми".  

  

На розмiщення вiдходiв дозвiл №36.08.01 06.06.2014 

Державне 

управлiння 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Донецькiй областi 

01.01.2015 

Опис 

У рамках iснуючої нормативної бази питання порядку 

продовження не врегульоване i таким чином дiє iснуючий дозвiл. 

Дозвiл буде переоформлено пiсля затвердження КМ України 

"Порядку надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi 

поводження з вiдходами", "Порядку подання декларацiї про 

вiдходи та її форми".  

  

На розмiщення вiдходiв  дозвiл № 3153 28.10.2013 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

01.01.2015 

Опис 

У рамках iснуючої нормативної бази питання порядку 

продовження не врегульоване i таким чином дiє iснуючий дозвiл. 

Дозвiл буде переоформлено пiсля затвердження КМ України 

"Порядку надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi 

поводження з вiдходами", "Порядку подання декларацiї про 

вiдходи та її форми".  

  

На розмiщення вiдходiв дозвiл №37.03 26.04.2013 

Державне 

управлiння 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Донецькiй областi 

01.01.2015 

Опис У рамках iснуючої нормативної бази питання порядку 



продовження не врегульоване i таким чином дiє iснуючий дозвiл. 

Дозвiл буде переоформлено пiсля затвердження КМ України 

"Порядку надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi 

поводження з вiдходами", "Порядку подання декларацiї про 

вiдходи та її форми".  

  

На спецiальне водокористування (СловТЕС) дозвiл № 5921 28.01.2015 

Донецька обласна 

державна 

адмiнiстрацiя 

Департамент з 

охорони 

навколишнього 

середовища 

01.01.2018 

Опис 

Згiдно листа ДонОДА , департаменту екологiї вiд 23.11.2017 № 05-

6632 строк дiї дозволу № Укр-Дон 5921, № Укр-Дон 6052 на 

спецiальне водокористування вважається таким, що подовжує свою 

дiю на перiод проведення антитерористичної операцiї. 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу. 

  

На спецiальне водокористування дитячого ОЦ 

"Орленок" 
дозвiл № 6052 31.12.2015 

Донецька обласна 

державна 

адмiнiстрацiя 

Департамент з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

01.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На спецiальне водокористування база вiдпочинку 

"Поляна" 
дозвiл № 6212 28.03.2017 

Донецька обласна 

державна 

адмiнiстрацiя 

Департамент з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

01.04.2022 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На спецiальне водокористування (СбТЕС) дозвiл № 5888 20.11.2014 

Донецька обласна 

державна 

адмiнiстрацiя 

01.11.2017 

Опис 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України «Про тимчасовi заходи на 

перiод проведення антитерористичної операцiї» вiд 2 вересня 2014 

року № 1669-VII, лiцензiї та документи дозвiльного характеру, 

виданi суб’єктам господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть в зонi 

проведення антитерористичної операцiї (Донецька та Луганська 

областi) вважатимуться автоматично продовженими на перiод 

проведення антитерористичної операцiї.  

Товариство має намiр продовжуавти термiн дiї дозволу. 

  

На спецiальне водокористування (СО 

Електроремонт) 

дозвiл №6142 Укр-

Дон 
29.09.2016 

Держгiрпромнагляд 

України. ТУ 
01.09.2021 



Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл.  

Опис 
Товариство має намiр продовжуавти термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На користування надрами (видобування 

пiдземних прiсних вод для господарско-питного 

водопостачання) 

дозвiл №2183 24.03.2000 

Державна служба 

геологiї та надр 

України 

24.03.2020 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки 
дозвiл № 

0338.15.14 
07.04.2015 

Держ.служба 

гiрничого нагляду та 

пром.безпеки 

України – тер. 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

у Дон.обл 

05.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку 

дозвБС150-14-

0136947 
14.01.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот 

18.12.2018 

Опис 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку 

дозвБС400-14-

0146698 
14.01.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот 

18.12.2018 

Опис 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку  

дозвiл АР-14-

0038098 
26.02.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот  

18.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку  

дозвiл АР-14-

0038099 
26.02.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот  

18.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

дозвiл АР-14-

0038100 
26.02.2014 

Український 

державний центр 
18.12.2018 



радiотелефонного зв'язку радiочастот  

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку  

дозвiл АР-14-

0038101 
26.02.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот  

18.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку  

дозвiл АР-14-

0038102 
26.02.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот  

18.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку 

дозвiл АР-14-

0038103 
26.02.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот  

18.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку  

дозвiл АР-14-

0038104 
26.02.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот  

Необмежена 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку  

дозвiл АР-14-

0038105 
26.02.2014 

Український 

державний центр 

радiочастот  

18.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки  
дозвiл №1511.17.32 02.06.2017 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київ.обл.  

01.06.2022 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 

1918.17.32 
06.06.2017 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київськiй обл. 

05.07.2022 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 



  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 

1919.17.32 
06.06.2017 

Держ.служба 

України з питань 

працi - Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київськiй обл. 

05.07.2022 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

На експлуатацiю машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
дозвiл 3166.17.32 15.11.2017 

Державна служба 

України з питань 

працi-Головне 

управлiння 

Держпрацi у 

Київськiй областi 

14.11.2022 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його 

закiнчення. 

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 

лiц 

05/02/13/0/14661 
06.07.2017 

Державна фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФС у Донецькiй 

областi 

19.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 

лiц 

05/02/17/0/16042 
05.09.2017 

Державна фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФС у Донецькiй 

областi 

04.09.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими 

виробами 

лiц 

05/02/17/1/14662 
06.07.2017 

Державна фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФС у Донецькiй 

областi 

19.07.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення.  

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими 

виробами 

лiц 

05/02/17/1/16043 
05.09.2017 

Державна фiскальна 

служба України 

Головне управлiння 

ДФС у Донецькiй 

областi 

04.09.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його 

закiнчення. 

  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими АБ №002743 25.11.2016 Держана фiскальна 01.12.2017 



виробами  служба України 

Головне управлiння 

ДФСУ у Луганськiй 

областi 

Опис Товариство надало документи на отримання нової лiцензiї. 

  

Постачання природного газу лiцензiя б/н 19.09.2017 

Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у сферi 

енергетики та 

комунальних послуг 

(НКРЕ 

Необмежена 

Опис 

Постанова НКРЕКП України про видачу лiцензiї на право 

провадження господарської дiяльностi з постачання природного 

газу на територiї Україниї № 1139 вiд 19.09.2017. 

  

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

22.01.2016 22.01.2016 Колода Євгенiй Анатолiйович 
(044) 290-97-17; (050)323-92-98, 

E.Koloda@de.com.ua 

Опис Загальний стаж 25 рокiв. З жовтня 2014 року в ПАТ "Донбасенерго" займає посаду 

начальника вiддiлу управлiння корпоративними правами.  

Попереднє мiсце роботи - ТОВ "Юридична компанiя Вiва Лекс", директор.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Мiнiстерство енергетики та 

електрифiкацiї України 

(засновник) 

00013741 
01001Україна м.Київ вул. 

Хрещатик,30 
0 

Держава в особi Фонда 

державного майна України 

(учасник) 

00032945 
01601Україна м.Київ вул. 

Генерала Алмазова, 18/9 
25.000003 

Приватне акцiонерне 

товариство 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» (учасник) 

38769061 

03015Україна м.Київ вул. 

Предславинська, буд. 34 

«А» 

60.859007 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 



кількості) 

Усього 85.85901 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Наглядової ради  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Хейло Олександр Валерiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища, 1997 рiк, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - Пiдземна розробка корисних 

копалин, квалiфiкацiя - гiрничий iнженер; 2001 рiк, Донецький нацiональний унiверситет, 

спецiальнiсть-Правознавство, квалiфiкацiя-юрист 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ», виконавчий директор. ПАТ «Донбасенерго», Голова 

Наглядової ради, член Наглядової ради та член комiтету Наглядової ради з питань аудиту.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 - до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначаються Статутом, положенням про 

Наглядову раду, договором з членом Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго".  

Обраний до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" як представник акцiонера Товариства - 

юридичної особи – Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг» рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 20 квiтня 2017р., строком до наступних 

рiчних Зборiв Товариства.  

На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулось 11.05.2017 року, обран на посаду 

Голови Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго". 

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.05.2017р. обраний членом комiтету з питань аудиту. 

Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого 

затверджуються Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формii вiд Товариства протягом 

2017 року не отримував.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з 

економiки, заступник генерального директора зi збуту, заступник генерального директора з 

маркетингу, генеральний директор, виконавчий директор, член Наглядової ради.  

Посади на iнших пiдпрємствах: виконовчий директор, ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» 



(м.Київ, вул.Предславинська, 34А).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Наглядової ради, представник Держави в особi ФДМУ 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Єсипенко Людмила Миколаївна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища. Нацiональний аграрний унiверситет, 2004 р., спецiальнiсть «Фiнанси», квалiфiкацiя – 

спецiалiст з фiнансiв.  

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння 

державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна 

України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 - до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Заступника Голови Наглядової ради визначаються Статутом, 

положенням про Наглядову раду, договором з членом Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго".  

Обрана до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" як представник Фонду державного майна 

України рiшенням Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 20 квiтня 2017р., строком 

до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулось 11.05.2017 року, обрана на 

посаду Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго". 

Винагороду вiд ПАТ "Донбасенерго" в грошовiй та/або натуральнiй формi не отримує.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надала згоду на розкриття 

паспортних даних.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

– головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна України; 

– головний спецiалiст Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та 

вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння Фонду державного 

майна України; 

– головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного 

менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна 

України; 

– головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння 

корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 

- заступник начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав держави Департаменту 



управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного 

майна України. 

Посади на iнших пiдпрємствах: 

Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу (м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 

18/9); 

ПрАТ «Херсонська ТЕЦ», голова Наглядової ради (м. ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. 

1). 

ПрАТ «Укрнафтопродукт», голова Наглядової ради (м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34). 

ПАТ «Черкасиобленерго», член Наглядової ради (м.ЧЕРКАСИ, ПРИДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н, 

ВУЛ.ГОГОЛЯ, 285). 

ПАТ «Сумихiмпром», член Наглядової ради (м.СУМИ, ВУЛ.ХАРКIВСЬКА, П/В 12). 

ВАТ «Одеськi авiалiнiї», член Наглядової ради (м. ОДЕСА-54, АЕРОПОРТ). 

ПАТ «Україна туристична», член Наглядової ради (м.КИЇВ,ВУЛ.ГОСПIТАЛЬНА,12). 

ДАХК «Каскад», член Наглядової ради (м.КИЇВ, ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 54). 

ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод», член Наглядової ради (м. IВАНО-

ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 22). 

ПАТ «Науково-дослiдний та проектний iнститут по збагаченню та агломерацiї руд чорних металiв 

«Механобрчормет», член Наглядової ради (м.КРИВИЙ РIГ,ВУЛ.ТЕЛЕВIЗIЙНА,3). 

ПАТ «Артемiвський машинобудiвний завод «Побєда труда», член Наглядової ради (ДОНЕЦЬКА 

ОБЛ, м.АРТЕМIВСЬК, ВУЛ.АРТЕМА,6). 

ПАТ «Азмол», член Наглядової ради (БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н, м. БЕРДЯНСЬК ВУЛ. ШАУМЯНА 2). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Опихайленко Євген Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища. 2000р.- Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiя - 

юрист. 2016р. - Единбурзька бiзнес-школа Унiверситета Герiота-Ватта, Магiстр Бiзнес 

Адмiнiстрування 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Energoinvest Holding B.V., директор Б; ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ», голова Наглядової 

ради; ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ», директор з правових питань (за сумiсництвом); ПАТ 

«Донбасенерго», Член Наглядової ради, член комiтету Наглядової ради з питань визначення 

винагороди посадовим особам та з питань призначень.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 - до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 



Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом, положенням про 

Наглядову раду, договором з членом Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго".  

Обраний до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" як представник акцiонера Товариства, 

юридичної особи – Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг» рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 20 квiтня 2017р., строком до наступних 

рiчних Зборiв Товариства.  

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.05.2017р. обраний членом комiтету з питань визначення 

винагороди посадовим особам та з питань призначень.  

Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затвердуються 

Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2017 року не 

отримував.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор юридичної фiрми, 

виконавчий директор Б, голова Наглядової ради, директор з правових питань (за сумiсництвом), 

член (секретар) Наглядової ради. 

Посади на iнших пiдпрємствах: 

- виконовчий директор Б, ПКОВ Енергоiнвест холдинг Б.В. / Energoinvest Holding B.V. 

(Стравiнскилаан, Центр мiжнародної торгiвлi, Тауер А 4-й поверх, буд.411, оф. , Амстердам, 

1077XX, Нiдерланди);  

- голова Наглядової ради, ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (м.Київ, вул.Предславинська, 34 

"А");  

- директор з правових питань (за сумiсництвом), ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (м.Київ, 

вул.Предславинська, 34 "А"). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, незалежний директор  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Власенко Юрiй Петрович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища. Українська ордена Трудового червоного прапора Сiльськогосподарська академiя м.Київ, 

електрифiкацiя сiльського господарства, iнженер – електрик; Нацiональний аграрний унiверситет, 

м.Київ, економiка пiдприємства, спецiалiст з економiки пiдприємств 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донбасенерго", член Наглядової ради (незалежний директор), член комiтету Наглядової 

ради з питань аудиту, Голова комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди 

посадовим особам Товариства та з питань призначень. ТОВ "Комбiнат баранкових виробiв", член 

Наглядової ради. Помiчник-консультант народного депутата України на громадських засадах.  



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 - до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради (незалежного директора) визначаються 

Статутом, положенням про Наглядову раду, договором з членом Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго".  

Обраний до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" рiшенням Загальних зборiв ПАТ 

"Донбасенерго", що вiдбулися 20 квiтня 2017р., строком до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.05.2017р. обраний членом комiтету з питань аудиту ПАТ 

"Донбасенерго" та Головою комiтету з питань визначення винагороди посадовим особам 

Товариства та з питань призначень. 

Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затвердуються 

Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формii вiд Товариства протягом 2017 року не 

отримував.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти ркiв: Голова Правлiння, Член 

НКРЕ, кандидат у Народнi депутати України на позачергових виборах Народних депутатiв 

26.10.2014р. в одномандатному виборчому окрузi, помiчник-консультант народного депутата 

України на громадських засадах, Депутат Черкаської обласної Ради, член Наглядової ради 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, член Наглядової ради (незалежний директор), член 

комiтету Наглядової ради з питань аудиту, Голова комiтету Наглядової ради з питань визначення 

винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.  

Посади на iнших пiдпрємствах: 

- помiчник-консультант народного депутата України на громадських засадах;  

- член Наглядової ради ТОВ "Комбiнат баранкових виробiв" (Черкаська обл., м.Ватутiне, 

вул.Транспортна, буд.33).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, незалежний директор  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Саква Юрiй Вiкторович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Вища. 1973р. - Одеський ордена Трудового Червоного Прапора полiтехнiчний iнститут, тепловi 

електричнi станцiї, iнженер теплоенергетик. 1998р. - Мiжнародний iнститут Менеджменту, 

Магiстр Бiзнес Адмiнiстрування 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Перший заступник Голови Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея». ПАТ 



"Донбасенерго", Голова комiтету Наглядової ради з питань аудиту, член комiтету Наглядової ради 

з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 - до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради (незалежного директора) визначаються 

Статутом, положенням про Наглядову раду, договором з членом Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго".  

Обраний до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" рiшенням Загальних зборiв ПАТ 

"Донбасенерго", що вiдбулися 20 квiтня 2017р., строком до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.05.2017р. обраний членом комiтету з питань визначення 

винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень та Головою комiтету з питань 

аудиту ПАТ "Донбасенерго" . 

Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затвердуються 

Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2017 року не 

отримував.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти ркiв: Перший заступник Голови 

Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», член Наглядової ради 

(незалежний директор), Голова комiтету Наглядової ради з питань аудиту, член комiтету 

Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань 

призначень.  

Посади на iнших пiдпрємствах: перший заступник Голови Ради громадської спiлки "Всеукраїнська 

Енергетична Асамблея" ( м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бондаренко Едуард Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища, Донецький державний медичний унiверситет, лiкувальна справа. Донецька державна 

академiя управлiння, фiнанси, економiст. Мiжнародний iнститут менеджменту, спецiалiст з 

управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донбасенерго" - в.о.генерального директора. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.05.2012 - 08.05.2018 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Генерального директора Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Виконавчий орган Товариства та трудовим договором (контрактом), умови якого 

затвердженi Наглядовою радою. 

Винагороду в 2017 роцi отримував вiдповiдно до умов контракту з генеральним директором вiд 

08.05.2012р. зi змiнами та доповненнями.  

Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2017 року не отримував. 

Обраний на посаду Генерального директора ПАТ "Донбасенерго" з 08.05.2012р. на три роки. 

Рiшенням Наглядової ради вiд 30.04.2015 р. строк дiї контракту продовжено до 08.05.2018р.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних. 

Посади, що займав останнi п'ять рокiв: Генеральний директор. 

Посади на iнших пiдпрємствах: Генеральний директор ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 

(м.Київ, вул.Предславинська, 34 "А"). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Дирекцiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ларiонов Олег Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, iнженер теплових електричних станцiй 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донбасенерго" - радник генерального директора служби генерального директора, ПАТ 

"Донбасенерго" - комерцiйний директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.06.2016 - до переобрання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Виконавчий орган Товариства. 

Займає посаду Комерцiйного директора ПАТ "Донбасенерго", обраний Наглядовою радою членом 

Дирекцiї з 17.06.2016р.  

За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду в грошовiй та натуральнiй формi не отримує 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  



 

Посади, що займав останнi п'ять рокiв: керiвник департаменту по роботi з ГМК, керiвник 

департаменту з аналiтичної роботи, радник генерального директора служби генерального 

директора, комерцiйний директор. 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Дирекции 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Марченко Валентина Борисiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Вища, Новочеркаський полiтехничний iнститут, тепловi електричнi станцi, iнженер-

теплоенергетик. Харкiвський iнженерно-педагогiчний iнститут, економiка та органiзацiя 

енергетики, iнженер - економiст. 

6) стаж роботи (років)** 

39 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Донбасенерго" - заступник генерального директора з економiки, фiнансiв та корпоративних 

зв'язкiв. ПАТ "Донбасенерго" - Директор з економiки, фiнансiв та корпоративного управлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.06.2011 - до переобрання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Виконавчий орган Товариства . 

Займає посаду директора з економiки, фiнансiв та корпоративного управлiння ПАТ 

"Донбасенерго", обрана Наглядовою радою членом Дирекцiї з 08.06.2011р.  

За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду в грошовiй та натуральнiй формi не отримує. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надала згоду на розкриття 

паспортних даних.  

 

Посади, що займала останнi п'ять рокiв: директор з економiки, фiнансiв та корпоративного 

управлення.  

 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Член Дирекцiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Руппа Вiктор Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вища, Українська iнженерно-педагогiчна академiя, "Промислова теплоенергетика та 

енергозбереження", iнженер-промтеплоенергетик. Донецький нацiональний технiчний 

унiверситет, "Економiка пiдприємств", спецiалiст з економiки пiдприємства. 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донбасенерго" - Заступник технiчного директора, технiчний директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.10.2013 - до переобрання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Виконавчий орган Товариства . 

Займає посаду технiчного директора ПАТ "Донбасенерго", обраний Наглядовою радою членом 

Дирекцiї з 01.10.2013р.  

За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду в грошовiй та натуральнiй формi не отримує. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

 

Посади, що займав останнi п'ять рокiв: директор ТЕС; заступник технiчного директора; технiчний 

директор.  

 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Дирекцiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Боєнко Олександр Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 



Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничi машини та комплекси, гiрничий iнженер-

механiк. Донецький iнститут пiдприємництва, менеджмент органiзацiй, економiст - 

юристконсульт. Донецький нацiональний унiверситет, "Правознавство", юрист 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донбасенерго" - начальник юридичного вiддiлу, ПАТ "Донбасенерго" - директор з 

правового забезпечення.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.05.2012 - до переобрання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена дирекцiї Товариства визначенi Статутом, Положенням про 

Виконавчий орган Товариства. 

Займає посаду директора з правового забеспечення ПАТ "Донбасенерго", обраний Наглядовою 

радою членом Дирекцiї з 17.05.2012р.  

За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду в грошовiй та натуральнiй формi не отримує. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

 

Посади, що займав останнi п'ять рокiв: директор з правового забеспечення.  

 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Дирекцiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Максименко Олександр Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, електричнi станцiї, Iнженер-електрик 

6) стаж роботи (років)** 

40 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донбасенерго" - Директор структурної одиницi "Старобешiвська ТЕС". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.06.2011 - до переобрання 



9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Виконавчий орган Товариства . 

Займає посаду директора структурної одиницi ПАТ "Донбасенерго" Старобешiвська ТЕС, обраний 

членом Дирекцiї з 08.06.2011р. 

За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду в грошовiй та натуральнiй формi не отримує. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

 

Посади, що займав останнi п'ять рокiв: директор ТЕС. 

 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Дирекцiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Черепiй Валерiй Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища, Київське вище вiйськове iнженерне училище, електрозв'язок, iнженер електрозв'язку. 

Київський полiтехнiчний iнститут, бакалавр теплоенергетик.  

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донбасеннерго", директор з матерiально-технiчного постачання та конкурсних торгiв. ПАТ 

"Донбасенерго" , директор СО "Слов'янська ТЕС".  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.12.2012 - до переобрання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Виконавчий орган Товариства . 

Займає посаду Директора СО ПАТ "Донбасенерго" Слов'янська ТЕС, обраний Наглядовою радою 

членом Дирекцiї з 26.12.2012р.  

За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду в грошовiй та натуральнiй формi не отримує. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надав згоду на розкриття 

паспортних даних.  

 

Посади, що займав останнi п'ять рокiв: директор ТЕС. 

 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.  



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревезiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Богатирьова Алла Володимирiвна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища, Донецький iнститут мiського господарства Державної академiї житлово- комунального 

господарства, "Облiк та аудит", економiст. 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - Головний бухгалтер. ПАТ "Донбасенерго" - Голова 

Ревiзiйної комiсiї. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2014 - п'ять рокiв. 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 

Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донбасенерго" рiшенням Загальних зборiв ПАТ 

"Донбасенерго", що вiдбулися 26 квiтня 2014р. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї - п'ять 

рокiв (згiдно Статуту).  

Розмiр винагороди визначається договором з членом Ревiзiйної комiсiї, умови якого 

затвердуються Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формii вiд Товариства протягом 

2017 року не отримувала. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не 

надала згоду на розкриття паспортних даних.  

 

Посади, що займала останнi п'ять рокi: фiнансовий директор; головний бухгалтер. 

 

Займає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (м.Київ, 

вул.Предславинська, 34-А). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Фонд державного майна України 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

00032945 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

- 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

- 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2014 - п'ять рокiв  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

Обран до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донбасенерго" рiшенням Загальних зборiв ПАТ 

"Донбасенерго", що вiдбулися 26 квiтня 2014р. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї - п'ять 

рокiв (згiдно Статуту).  

За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї i винагороду не отримує. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Науменко Олег Анатолiйович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України, Мiжрегiональна академiя управлiння 

персоналом 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Декстер" , Директор. Приватний пiдприємець.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2014 - п'ять рокiв  

9) Опис 



Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi Статутом Товариства, 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

Обран до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донбасенерго" рiшенням Загальних зборiв ПАТ 

"Донбасенерго", що вiдбулися 26 квiтня 2014р.  

Строк повноважень члена Ревiзiйної комiсiї - п'ять рокiв (згiдно Статуту).  

Розмiр винагороди визначається договором з членом Ревiзiйної комiсiї, умови якого 

затвердуються Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формii вiд Товариства протягом 

2017 року не отримував. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не 

надав згоду на розкриття паспортних даних.  

 

Посади, що займав останнi п'ять рокiв: директор, член Наглядової ради, приватний пiдприємець.  

 

Посади на iнших пiдпрємствах: приватний пiдприємець з надання юридичних послуг (м.Київ, 

вул.А.Ахматовой, 16-б, кв.112).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сварцевич Тетяна Петрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища, Донецький полiтехничнiй iнститут, економiка та органiзацiя машинобудiвної 

промисловостi, iнженер-економiст. 

6) стаж роботи (років)** 

36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Донбасенерго", заступник головного бухгалтера. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

05.07.2004 - до припинення повноважень 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера Товариства визначенi посадовою iнструкцiєю.  

Займає посаду головного бухгалтера ПАТ "Донбасенерго" з 05.07.2004р. до припинення 

повноважень.  

Вiдсутня Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. Отримувала винагороду вiдповiдно до штатного розкладу. В натуральнiй формi 

в 2017 роцi винагороду не отримувала. 

Посади, що займала останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер.  

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.  

 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 

ради  

Хейло Олександр 

Валерiйович  
- 30 0.000126 30 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Єсипенко Людмила 

Миколаївна  
- 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Опихайленко Євген 

Анатолiйович  
- 30 0.000126 30 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (незалежний 

директор) 

Саква Юрiй Вiкторович  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (незалежний 

директор) 

Власенко Юрiй Петрович  - 0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Богатирьова Алла 

Володимирiвна  
- 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Фонд державного майна 

України 
00032945 5911076 25.000003 5911076 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Науменко Олег Анатолiйович  - 0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Бондаренко Едуард 

Миколайович 
- 0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї Ларiонов Олег Вiкторович  - 0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї 
Марченко Валентина 

Борисiвна  
- 163 0.000689 163 0 0 0 

Член Дирекцiї Руппа Вiктор Васильович  - 0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї 
Боєнко Олександр 

Володимирович  
- 0 0 0 0 0 0 



Член Дирекцiї 
Максименко Олександр 

Миколайович  
- 0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї 
Черепiй Валерiй 

Олександрович  
- 25 0.000105 25 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Сварцевич Тетяна Петрiвна - 0 0 0 0 0 0 

Усього 5911324 25.001049 5911324 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ПРАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ 

ХОЛДИНГ"  
38769061  

03015 Україна Київська - м.Київ 

вул.Предславинська, буд.34-А 
14389687 60.859007 14389687 0 

Держава в особi Фонда 

державного майна України 
00032945 

01601 Україна Київська - м.Київ вул. 

Генерала Алмазова, 18/9 
5911076 25.000003 5911076 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 20300763 85.85901 20300763 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
18.01.2017 

Кворум 

зборів** 
88.173066 

Опис 

Позачерговi загальнi збори проведенi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства вiдповiдно до ч.5 

ст.47 Закону України «Про акцiонернi товариства».  

Акцiонери не мали права вносити пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного 

цих позачергових Загальних зборiв.  

Порядок денний зборiв та результати розгляду питань порядку денного: 

Перше питання порядку денного: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення 

про припинення їх повноважень. 

ВИРIШИЛИ: 

«1.1. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi:  

Голова лiчильної комiсiї:  

- Колода Євгенiй Анатолiйович;  

члени комiсiї:  

- Шевченко Тетяна Вiкторiвна;  

- Мiлевська Наталiя Iгорiвна. 

1.2. Повноваження членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на них 

обов'язкiв в повному обсязi». 

Друге питання порядку денного: 

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

«2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборiв Товариства Марченко Валентину Борисiвну. 

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборiв Товариства Опихайленка Євгена 

Анатолiйовича». 

Третє питання порядку денного: 

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

«3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборiв Товариства:  

- доповiдi – до 20 хвилин; 

- виступи i вiдповiдi на питання – до 3 хвилин; 

- довiдки - до 2 хвилин. 

Пропозицiї i питання надавати тiльки письмово Головi позачергових загальних зборiв через секретаря 

i лише з питань порядку денного позачергових загальних зборiв. 

Пропозицiї i питання фiзична особа пiдписує i вказує П.I.Б., юридична особа - П.I.Б. представника та 

найменування юридичної особи акцiонера. Не пiдписанi пропозицiї та питання не розглядаються. 

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного здiйснюється з 

використанням бюлетенiв для голосування. 

Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний 

проект рiшення («за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою 

позачергових загальних зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй 

варiант голосування («за», «проти», «утримався»). 

Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер здає лiчильнiй комiсiї свiй 

бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси, складає протокол 

про пiдсумки голосування та оголошує пiдсумки голосування з цього питання. 

Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо: 

- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; 

- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по 

батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є 

акцiонером.  

- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; 

- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 

варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. 

Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 



Позачерговi загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань 

порядку денного. У ходi позачергових загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного 

дня, кiлькiсть перерв у ходi проведення позачергових загальних зборiв не може перевищувати трьох. 

При голосуваннi з питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та 

iнших органiзацiйних, процедурних питань голосування проводиться шляхом пiдняття карток, 

отриманих при реєстрацiї. За пiдсумками голосування з використанням карток, отриманих при 

реєстрацiї, лiчильна комiсiя складає вiдповiднi протоколи та оголошує пiдсумки голосування.  

Позачерговi загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, 

крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi 

позачергових загальних зборiв до наступного дня».  

Четверте питання порядку денного: 

4. Про подальше схвалення значного правочину. 

ВИРIШИЛИ: 

«4.1. Схвалити договiр купiвлi - продажу електричної енергiї №200715-5Д12/61 вiд 20.07.2015р. з 

ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 00131268), вiдповiдно до якого ПАТ 

«Донбасенерго» продало електричну енергiю за перiод з 01.05.2015р. до 01.05.2016р. на суму 1 292 

610,77 тис. грн. (з ПДВ)». 

П’яте питання порядку денного: 

5. Про подальше схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

ВИРIШИЛИ: 

«5.1. Схвалити в повному обсязi наступнi правочини: 

- договiр №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що укладений Товариством з 

ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 38915177); 

- додаткову угоду №1 вiд 01.07.2016р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 

05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 38915177);  

- додаткову угоду №2 вiд 01.09.2016р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 

05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 38915177)». 

 

 

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
20.04.2017 

Кворум 

зборів** 
90.926450 

Опис 

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного подавали: 

1. ПрАТ «Енергоiнвест Холдинг» - акцiонер, який володiє 60,859007% статутного капiталу 

Товариства 

Порядок денний та результати розгляду питань порядку денного: 

Перше питання порядку денного:  

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення 

про припинення їх повноважень. 

ВИРIШИЛИ: 

"1.1. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi:  

Голова лiчильної комiсiї:  

- Колода Євгенiй Анатолiйович;  

члени комiсiї:  

- Кришталь Олександр Володимирович;  

- Шевченко Тетяна Вiкторiвна;  

- Мiлевська Наталiя Iгорiвна. 

1.2. Повноваження членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на них 

обов'язкiв в повному обсязi". 

Друге питання порядку денного:  

2. Обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв Товариства. 



ВИРIШИЛИ: 

"2.1. Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства Марченко Валентину Борисiвну. 

2.2. Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства Опихайленка Євгена Анатолiйовича". 

 

Третє питання порядку денного:  

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

"3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) рiчних загальних зборiв Товариства:  

- доповiдi – до 20 хвилин; 

- виступи i вiдповiдi на питання – до 3 хвилин; 

- довiдки - до 2 хвилин. 

Пропозицiї i питання надавати тiльки письмово Головi рiчних загальних зборiв через секретаря i лише 

з питань порядку денного рiчних загальних зборiв. Пропозицiї i питання фiзична особа пiдписує i 

вказує П.I.Б., юридична особа - П.I.Б. представника та найменування юридичної особи акцiонера. Не 

пiдписанi пропозицiї та питання не розглядаються. 

Голосування на рiчних загальних зборах з питань порядку денного здiйснюється з використанням 

бюлетенiв для голосування. 

Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний 

проект рiшення («за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою рiчних 

загальних зборiв цього питання на голосування, акцiонер (представник акцiонера) вiдмiчає у бюлетенi 

свiй варiант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для 

голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси, складає протокол про пiдсумки 

голосування та оголошує загальним зборам пiдсумки голосування з цього питання. 

Бюлетень для кумулятивного голосування мiстить перелiк кандидатiв у члени органу Товариства iз 

зазначенням iнформацiї про них вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку. Бюлетенi для кумулятивного голосування видаються реєстрацiйною 

комiсiєю Товариства акцiонерам та/або їх уповноваженим представникам пiд час реєстрацiї. При 

проведеннi кумулятивного голосування з питання обрання членiв органiв Товариства учасники зборiв 

(акцiонери або представники акцiонерiв) напроти прiзвища, iм’я та по батьковi кожного кандидата для 

обрання до органiв Товариства вказують (пишуть, ставлять) кiлькiсть голосiв, яку вони вiддають iз 

своєї загальної кумулятивної кiлькостi голосiв за вiдповiдного (вiдповiдних) кандидата (кандидатiв). 

Загальна кiлькiсть голосiв, що вiдданi акцiонером (його представником) за одного або кiлькох 

кандидатiв не може перевищувати загальної кумулятивної кiлькостi голосiв. 

Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо: 

- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; 

- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по 

батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є 

акцiонером;  

- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; 

- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 

варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. 

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер 

(представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким 

голосуванням.  

Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 

Рiчнi загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку 

денного. У ходi загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня, кiлькiсть перерв у 

ходi проведення рiчних загальних зборiв не може перевищувати трьох. 

При голосуваннi з питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та 

iнших органiзацiйних, процедурних питань голосування проводиться шляхом пiдняття карток, 

отриманих при реєстрацiї. За пiдсумками голосування з використанням карток, отриманих при 

реєстрацiї, лiчильна комiсiя складає вiдповiднi протоколи та оголошує пiдсумки голосування.  

Рiчнi загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм 

питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi загальних 

зборiв до наступного дня". 

Четверте питання порядку денного:  

4. Звiт Виконавчого органу (Дирекцiї) про результати фiнансово – господарської дiяльностi 

Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

ВИРIШИЛИ: 

"4.1. Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» про результати фiнансово - господарської 

дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рiк. 

П’яте питання порядку денного: 

5. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 



ВИРIШИЛИ: 

"5.1. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рiк". 

Шосте питання порядку денного:  

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та 

затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 

ВИРIШИЛИ:  

"6.1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рiк". 

 

Сьоме питання порядку денного:  

7. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

"7.1. Затвердити рiчний звiт ПАТ «Донбасенерго» за 2016рiк". 

Восьме питання порядку денного:  

8. Визначення основних напрямiв дiяльностi на 2017 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

"8.1. Затвердити основнi напрями дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» на 2017 рiк". 

Дев'яте питання порядку денного:  

9. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, 

передбачених законом (або визначення порядку покриття збиткiв), вiдповiдно до результатiв 

фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» у 2016 роцi. 

ВИРIШИЛИ: 

"9.1. Визначити, що збиток, отриманий у 2016 роцi, буде покритий за рахунок прибуткiв, отриманих 

ПАТ «Донбасенерго» у майбутнiх роках.  

9.2. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» у 2016 роцi 

прибуток не розподiляти". 

Десяте питання порядку денного:  

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго». 

ВИРIШИЛИ: 

"10.1. Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному 

складi". 

Одинадцяте питання порядку денного:  

11. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго». 

ВИРIШИЛИ: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: 

- Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду 

державного майна України;  

- Саква Юрiй Вiкторович (незалежний директор);  

- Власенко Юрiй Петрович (незалежний директор);  

- Опихайленко Євген Анатолiйович (представник акцiонера Товариства, юридичної особи – 

Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг»);  

- Хейло Олександр Валерiйович (представник акцiонера Товариства, юридичної особи – Приватного 

акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг»).  

Дванадцяте питання порядку денного:  

12. Затвердження умов договорiв (цивiльно – правових або трудових), що укладатимуться з членами 

наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

12.1. Затвердити умови договорiв мiж Товариством та членами наглядової ради Товариства, якими, у 

тому числi, встановлюється розмiр винагороди членам наглядової ради.  

12.2. Уповноважити члена Дирекцiї Марченко Валентину Борисiвну пiдписати вiд iменi Товариства 

договiр з кожним членом Наглядової ради. 

12.3. Встановити, що договори мiж Товариством та членами наглядової ради Товариства набирають 

чинностi з дати їх пiдписання.  

Тринадцяте питання порядку денного:  

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

ВИРIШИЛИ: 

"13.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ходi поточної господарської 

дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв наступних значних 

правочинiв: 

- правочинiв з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) для власного споживання з метою виробництва 

електричної та теплової енергiї в кiлькостi 4 000 000 (чотири мiльйони) тон з граничною сукупною 

вартiстю  

8 304 000 000 грн. (вiсiм мiльярдiв триста чотири мiльйона гривень) з ПДВ; 



- правочинiв з продажу електричної енергiї власного виробництва з граничним сукупним об’ємом 9 

384 000 000 (дев’ять мiльярдiв триста вiсiмдесят чотири мiльйона) кВт?год. на суму 13 063 109 000 

грн. (тринадцять мiльярдiв шiстдесят три мiльйона сто дев’ять тисяч гривень) з ПДВ; 

- правочинiв з купiвлi електричної енергiї (на внутрiшньому ринку України та за зовнiшньо - 

економiчними контрактами) з граничним сукупним об’ємом  

3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) кВт?год, загальною сукупною вартiстю, що не 

перевищує еквiвалент 6 000 000 000 грн. (шести мiльярдiв гривень) з ПДВ;  

- правочинiв з продажу електричної енергiї (на внутрiшньому ринку України та за зовнiшньо - 

економiчними контрактами), що буде куплена Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 

000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) кВт?год, загальною сукупною вартiстю, що не перевищує 

еквiвалент  

6 000 000 000 грн. (шести мiльярдiв гривень) з ПДВ. 

13.2. Встановити, що гривневий еквiвалент зовнiшньо – економiчних контрактiв, якi будуть 

укладатися на пiдставi цього рiшення рiчних Загальних зборiв, визначається за офiцiйним курсом 

Нацiонального банку України, що буде дiяти на дату укладання контрактiв.  

13.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, щодо яких надана попередня згода на 

їх вчинення цим рiшенням рiчних Загальних зборiв, без отримання додаткових рiшень Наглядової 

ради та/або Дирекцiї Товариства. 

13.4. Встановити, що дiя цього рiшення Загальних зборiв не розповсюджується на правочини, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть у розумiннi ст.71 Закону України «Про акцiонернi товариства». 

 

Чотирнадцяте питання порядку денного:  

14. Про подальше схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

ВИРIШИЛИ: 

"14.1. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №3 вiд 30.12.2016р. до договору №05/01-1 на 

постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ 

ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 38915177)". 

П’ятнадцяте питання порядку денного: 

15. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.  

ВИРIШИЛИ: 

"15.1. Надати згоду на укладання Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (ЄДРПОУ 

38915177) додаткової угоди до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., 

вiдповiдно до якої за перiод з 01.05.2017р. до 01.05.2018р. Постачальник зобов’язується поставити 

(передати) у власнiсть Покупця вугiлля орiєнтовно на суму 2 076 000 000,00 грн. (два мiльярди 

сiмдесят шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 20% - 346 000 000,00 грн. (триста сорок 

шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок) та в обсязi не бiльше 1 000 000 (один мiльйон) тонн. Також, 

вiдповiдно до додаткової угоди строк дiї договору буде подовжено до 01 травня 2018 року, а в частинi 

проведення розрахункiв - до повного виконання зобов’язань. 

15.2. Встановити, що за рiшенням Дирекцiї Товариства можуть змiнюватися умови договору №05/01-

1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., а саме:  

- реквiзити сторiн;  

- строку дiї договору;  

- зменшення загальної суми договору;  

- зменшення кiлькостi закупiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї).  

Шiстнадцяте питання порядку денного:  

16. Про подальше схвалення значних правочинiв, якi укладенi в 2015 роцi.  

ВИРIШИЛИ: 

"16.1. Схвалити в повному обсязi наступнi правочини: 

- додатковий договiр №1 вiд 26.06.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 

2013р., що укладений Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк 

України» (ЄДРПОУ 00032129);  

- додатковий договiр №2 вiд 17.07.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 

2013р., що укладений Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк 

України» (ЄДРПОУ 00032129); 

- додатковий договiр №3 вiд 28.09.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 

2013р., що укладений Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк 

України» (ЄДРПОУ 00032129)". 

 

Сiмнадцяте питання порядку денного 

17. Про подальше схвалення значних правочинiв, якi укладенi в 2016 роцi.  

ВИРIШИЛИ: 

"17.1. Схвалити в повному обсязi наступнi правочини: 

- додатковий договiр №4 вiд 20.12.2016р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 



2013р., що укладений Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк 

України» (ЄДРПОУ 00032129); 

- додатковий договiр №1 вiд 20.12.2016р. до Договору застави майнових прав №25 вiд 24 жовтня 

2013р., що укладений Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк 

України» (ЄДРПОУ 00032129)". 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
20.11.2017 

Кворум 

зборів** 
88.113112 

Опис 

Позачерговi загальнi збори проведенi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства вiдповiдно до ч.5 

ст.47 Закону України «Про акцiонернi товариства».  

Акцiонери не мали права вносити пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного 

цих позачергових Загальних зборiв.  

 

Порядок денний зборiв та результати розгляду питань порядку денного: 

Перше питання порядку денного: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

"1.1. Обрати лiчильну комiсiю цих позачергових загальних зборiв у складi:  

Голова лiчильної комiсiї:  

- Колода Євгенiй Анатолiйович;  

члени комiсiї:  

- Кришталь Олександр Володимирович;  

- Шевченко Тетяна Вiкторiвна;  

- Мiлевська Наталiя Iгорiвна. 

1.2. Повноваження членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на них 

обов'язкiв в повному обсязi". 

Друге питання порядку денного: 

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

2.1. Обрати Головою цих позачергових загальних зборiв Товариства Марченко Валентину Борисiвну. 

2.2. Обрати Секретарем цих позачергових загальних зборiв Товариства Опихайленка Євгена 

Анатолiйовича.  

Третє питання порядку денного: 

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

«3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборiв Товариства:  

- доповiдi – до 20 хвилин; 

- виступи i вiдповiдi на питання – до 3 хвилин; 

- довiдки - до 2 хвилин. 

Пропозицiї i питання надавати тiльки письмово Головi позачергових загальних зборiв через секретаря 

i лише з питань порядку денного позачергових загальних зборiв. Пропозицiї i питання фiзична особа 

пiдписує i вказує П.I.Б., юридична особа - П.I.Б. представника та найменування юридичної особи 

акцiонера. Не пiдписанi пропозицiї та питання не розглядаються. 

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного здiйснюється з 

використанням бюлетенiв для голосування. 

Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення («за», «проти», 

«утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборiв цього 

питання на голосування, акцiонер (представник акцiонера) вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант 

голосування («за», «проти», «утримався») та здає лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. 

Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси, складає протокол про пiдсумки голосування та 

оголошує загальним зборам пiдсумки голосування з цього питання. 

Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо: 

- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; 



- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по 

батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є 

акцiонером;  

- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; 

- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 

варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. 

Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 

Позачерговi загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань 

порядку денного. У ходi загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня, кiлькiсть 

перерв у ходi проведення рiчних загальних зборiв не може перевищувати трьох. 

При голосуваннi з питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та 

iнших органiзацiйних, процедурних питань голосування проводиться шляхом пiдняття карток, 

отриманих при реєстрацiї. За пiдсумками голосування з використанням карток, отриманих при 

реєстрацiї, лiчильна комiсiя складає вiдповiднi протоколи та оголошує пiдсумки голосування.  

Позачерговi загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, 

крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi 

загальних зборiв до наступного дня».  

Четверте питання порядку денного: 

4. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

Про реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства у вiдповiдностi до вимог законодавства України. 

ВИРIШИЛИ: 

«4.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  

4.2. Уповноважити Голову i Секретаря позачергових загальних зборiв пiдписати в новiй редакцiї 

Статут Товариства, що затверджений цими позачерговими загальними зборами Товариства. 

4.3. Доручити Керiвнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здiйснити в 

установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї». 

П’яте питання порядку денного: 

5. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в нових 

редакцiях.  

ВИРIШИЛИ: 

«5.1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства та затвердити їх в нових редакцiях, а саме:  

- Положення про Загальнi збори ПАТ «Донбасенерго»;  

- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго»;  

- Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго». 

5.2. Уповноважити Голову i Секретаря позачергових загальних зборiв пiдписати внутрiшнi положення 

Товариства, якi затвердженi цими позачерговими загальними зборами». 

Шосте питання порядку денного: 

6. Про подальше схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

ВИРIШИЛИ: 

6.1. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №5 вiд 09.03.2017р. до договору №05/01-1 на 

постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ 

ТРЕЙДIНГ» (ЄДРПОУ 38915177). 

6.2. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №6 вiд 28.04.2017р. до договору №05/01-1 на 

постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ 

ТРЕЙДIНГ» (ЄДРПОУ 38915177). 

Сьоме питання порядку денного: 

7. Про подальше схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.  

ВИРIШИЛИ: 

7.1. Схвалити в повному обсязi додаткову угоду №7 вiд 29.09.2017р. до договору №05/01-1 на 

постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ 

ТРЕЙДIНГ» (ЄДРПОУ 38915177). 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за простими акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, 

грн. 
42986739.75 0 0 0 

Нарахувані дивіденди на одну 

акцію, грн. 
0 0 0 0 

Сума 

виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 10877706.03 0 

Дата складання переліку осіб, 

які мають право на отримання 

дивідендів 
    

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну 

систему із зазначенням сум 

(грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  
31.12.2017/10360799.71грн 

 

Опис 

У звiтному 2017 роцi рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi у 

2016 роцi не приймалось. Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2018р. 

прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 

2017 роцi через депозитарну систему України та затверджено розмiр рiчних 

дивiдендiв у сумi 42 986 739,75 грн., що складає 75 % вiд чистого прибутку, 

отриманого ПАТ "Донбасенерго" за 2017 рiк. Дата складання перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк, на 

час складання цього звiту не визначена, тому дивiденди не виплаченi. Виплата 

дивiдендiв очiкується протягом 2018р. Протягом звiтного 2017 року на пiдставi заяв 

акцiонерiв виплачувалась заборгованiсть за дивiдендами, нарахованими за 

пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 - 2014р.р. в розмiрi 10 877 706,03 грн. (з 

урахуванням податку на репатриацiю) або 10 360 799,71 грн. (без урахування податку 

на репатриацiю). Протягом 2017 року дивiденди фактично виплачувались 

безпосередньо акцiонерам, через депозитарну систему дивiденди не виплачувались. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100  

Місцезнаходження 01010 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул. Московська, 

буд.32/2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2397  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 490-55-08 

Факс 044 490-55-08 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування  

Опис Аудиторськi послуги щодо пiдтвердженню достовiрностi рiчної 

фiнансової звiтностi; оцiнка (перевiрка) вiдповiдностi управлiнських 

рiшень або окремих господарських операцiй вимогам законодавства; 

консультацiї з питань бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"  

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711  

Місцезнаходження 04071 Україна Київська - м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

свiдоцтво № 1340 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 

Міжміський код та телефон (044) 591 04 00 

Факс (044) 482 52 01 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв 

Товариства, прийом на зберiгання глобального сертифiкату, вiдкриття 

та ведення рахунку Товариства у цiнних паперах, надання довiдок, 

виписок, перелiкiв акцiонерiв та iнше. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна 

компанiя"  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23785133  

Місцезнаходження 08292 Україна Київська - м.Буча бул.Б.Хмельницького, буд.6, пом.253 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 294645  



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014 

Міжміський код та телефон 044 228 91 65 

Факс - 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах 

власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних 

цiнних паперiв Товариства. Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках здiйснюється за 

рахунок Товариства до моменту укладення договору про вiдкриття 

рахунку в цiнних паперах власником цих цiнних паперiв з ТОВ 

"Об'єднана реєстрацiйна компанiя" або iншою депозитарною 

установою. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004 Україна Київська - м.Київ вул.Шовковична, 42/44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон 044 495 74 74 

Факс 044 495 74 73 

Вид діяльності здiйснення дiяльностi з органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку  

Опис Включення до Бiржового списку акцiй ПАТ "Донбасенерго"; 

здiйснення пiдтримки Заявлених цiнних паперiв в Бiржовому списку з 

включенням до Бiржового реєстру та iнше. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31650052 

Місцезнаходження 03680 Україна Київська - м.Київ вул.Казимира Малевича, буд. 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

лiцензiя АЕ 293931 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.07.2014 

Міжміський код та телефон 044 500 37 33 

Факс - 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: страхування майна. 

Iншi лiцезii:  



АЕ № 293939 видана 31.07.2014, страхування вiд вогневих ризикiв та 

ризикiв стихiйних явищ;  

АЕ № 293949 видана 31.07.2014, страхування наземного транспорту 

(крiм залiзничного);  

АЕ № 293895 видана 17.07.2014, страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 

договорами); 

АЕ № 293943 видана 31.07.2014, медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36980202 

Місцезнаходження 03143 Україна Київська - м.Київ вул. Метрологiчна, 14Б, оф.405 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №263297 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013 

Міжміський код та телефон 044 248 63 59 

Факс 044 248 79 87 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: iнформацiйне та органiзацiйне 

забезпечення проведення зборiв акцiонерiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20113829 

Місцезнаходження 01133 Україна Київська - м.Київ вул.Лесi Українки, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №569713 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011 

Міжміський код та телефон 044 281 61 50 

Факс 044 281 61 55 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ДIМ 

СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21870998 

Місцезнаходження 69005 Україна Запорізька - м.Днiпро вул.Короленко, 21 



Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

розпорядження №555 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2016 

Міжміський код та телефон 044 281 61 50 

Факс 044 281 61 55 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг:- страхування вiд вогневих ризикiв та 

ризикiв стихiйних явищ; 

- страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового особистого 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). 

- страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та 

санiтарно-епiдемiологiчного характеру. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24559002 

Місцезнаходження 01021 Україна Київська - м.Київ вул.Iнститутська, 19Б, кiмната 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

б/н 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2015 

Міжміський код та телефон 044 360 39 59 

Факс 044 253 61 64 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: страхування фiнансових ризикiв та 

майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Альфа 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30968986 

Місцезнаходження 02160 Україна Київська - м.Київ пр.Соборностi,19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №522508  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2014 



Міжміський код та телефон 044 499 77 61 

Факс 044 499 77 60 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

Iншi лiцензiї:  

АЕ № 522520 видана 14.08.2014 р., особисте страхування водiїв вiд 

нещасних випадкiв на транспортi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20782312 

Місцезнаходження 04053 Україна Київська - м.Київ вул.Сiчових стрiльцiв, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 569236 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011 

Міжміський код та телефон 044 238 62 38 

Факс 044 246 96 25 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080 Україна Київська - м.Київ вул.Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 641958 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015 

Міжміський код та телефон 044 463 64 21  

Факс 044 417 16 15 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. 

Iншi лiцензiї:  

АЕ № 641967 вiд 25.06.2015, особисте страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi;  

АЕ № 641976 вiд 25.06.2015р., страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 



Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Декстер" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32553314 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м.Київ вул.Саксаганського, 36-Б, кiм.302 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 097 911 04 98  

Факс - 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: юридичнi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПIТАЛ ТАЙМС"  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34431730 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Михайлiвська, буд.12 лiтера "Б" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

б/н, рiшення №492 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.04.2016 

Міжміський код та телефон 044 499 88 34 

Факс - 

Вид діяльності послуги маркет-мейкера 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть.  

Iншi лiцензiї: б/н, рiшення 21.04.2016, здiйснення професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами: брокерська дiяльнiсть. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "Арсенал 

страхування" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33908322 

Місцезнаходження 03056 Україна м. Київ - - вул.Борщагiвська, буд.154 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №198590 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.02.2013 

Міжміський код та телефон (044) 502 67 37 



Факс - 

Вид діяльності страховi послуги 

Опис iнформацiя щодо виду послуг: страхування наземного транспорту. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариства "Страхова група "ТАС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ - м.Київ пр.Перемоги, буд.65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 569183 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.01.2011 

Міжміський код та телефон (044) 536 00 20  

Факс (044) 536 00 21 

Вид діяльності страховi послуги 

Опис iнформацiя щодо виду послуг: страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Еврiс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 41521136 

Місцезнаходження 01030 Україна м. Київ - - вул.Богдана Хмельницкого,52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 237 72 59 

Факс - 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис iнформацiя щодо виду послуг: юридичнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженої вiдповiдальностю "МС Косалтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36626375 

Місцезнаходження 61037 Україна Харківська - м.Харькiв пр. Московський, буд. 199-Б, 

офiс 618-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серт.№BVSG11 0617 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ТОВ "БВ-Сервiс Груп" 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2015 

Міжміський код та телефон (0577) 63 29 18 

Факс - 

Вид діяльності iнформацiйно-консультацiйнi послуги 

Опис Iнформацiя щодо виду послуг: 

- органiзацiйно-методичний супровод та надання iнформацiйної 

пiдтримки по розробцi системи менеджменту якiстi (СМЯ) вiдповiдно 

до мiжнародного стандарту; 

- органiзацiя проведення сертифiкацiйного аудиту системи 

менеджменту якостi (СМЯ); 

- органiзацiя видачи сертифiката вiдповiдностi системи менеджменту 

якостi (СМЯ) вимогам мiжнародного стандарту; 

- организацiя проведення сертифiкацiйного аудиту дiючої системи 

екологiчного менеджменту (СЕМ); 

- органiзацiя видачi сертифiкатiв вiдповiдностi СЕМ вимогам 

мiжнародного стандарту та iнше. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.07.2010 164/05/1/10 

Донецьке 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку  

UA 4000080675 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10.00 23644301 236443010.00 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства перебували у лiстiнгу фондової бiржи ПАТ "Українська бiржа" на пiдставi договору про 

включення до бiржового списку № 61/L вiд 10.05.2011р. Рiшенням Котирувальної комiсiї № 955 вiд 05.07.2013 акцiї ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" 

переведено з 1-го до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа".  

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв ПАТ "Донбасенерго" з Котирувального списку ПФТС 2-го 

рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку на пiдставi п.5.30.14. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та вiдповiдно 

до рiшення №160111/00004 вiд 11.01.2016 р., дата делiстингу - 12.01.2016р. 

  

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування/списання 

акцій на рахунок/з 

рахунку емітента 

Вид дії: 

викуп/продаж 

Кількість акцій, що 

викуплено/продано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата реєстрації 

випуску акцій, що 

викуплено/продано 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

акцій, що 

викуплено/продано 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

акцій, що 

викуплено/продано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 09.06.2017 викуп 93928 939280 26.07.2010 164/05/1/10 

Донецьке 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

0.39725 

Опис 
Викуп ПАТ «Донбасенерго» розмiщених ним акцiй здiйснювався вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" протягом травня - 

червня 2017 року в порядку реалiзацiї акцiонерами свого права вимоги викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй  



Цiна викупу однiєї акцiї становила 12,0841 грн.  

Кiлькiсть акцiонерiв, якi голосувалi «проти» прийняття рiшення, передбаченого ст.68 Закону України "Про акцiонернi товариства", на рiчних Загальних зборах, що 

вiдбулися 20.04.2017р., становило 13 осiб. Загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй - 832 547 шт., загальною номiнальною вартiстю – 8 325 470,00 грн. 

На Загальних зборах Товариства у 2017 роцi не розглядалися питання про змiну його типу.  

Кiлькiсть акцiонерiв, якi звернулись до Товариства з вимогою про викуп акцiй становить 7 осiб, загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй - 153174 шт., 

загальною номiнальною вартiстю - 1 531 740,00 грн. 

Загальна кiлькiсть акцiонерiв, якi звернулися до Товариства з вимогою щодо викупу акцiй, але акцiї не були викупленi Товариством, становить 2 особи, яким 

належало 59246 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 592 460,00 грн. Договори на викуп акцiй з цими акцiонерами Товариством 

були укладенi, але розiрванi з iнiцiативи акцiонерiв.  

Кiлькiсть акцiонерiв, якi звернулися до Товариства з вимогою щодо викупу акцiй, i у яких акцiї було викуплено Товариством, становить 5 осiб, яким належало 93928 

шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 939280,00 грн.  

Всього було укладено 6 договорiв з 5 акцiонерами, а саме:  

- договiр вiд 30.05.2017р. №АУП-30-05/00002, дата оплати акцiй - 09.06.2017р.; 

- договiр вiд 31.05.2017р. №АУП-31-05/00001, дата оплати акцiй - 14.06.2017р.; 

- договiр вiд 26.05.2017р. №АУП-26-05/00002, дата оплати акцiй - 15.06.2017р. 

- договiр вiд 26.05.2017р. №АУП-26-05/00003, дата оплати акцiй - 15.06.2017р. 

- договiр вiд 01.06.2017р. №17ДД-000000025, дата оплати акцiй - I5.06.2017р.; 

- договiр вiд 02.06.2017р. №АУП-02-06/00003, дата оплати акцiй - 16.06.2017р. 

Викупленi акцiї в кiлькостi 93928 шт. були зарахованi на рахунок Емiтента в перiод з 01.06.2017р. по 09.06.2017р. включно. Викупленi акцiї були проданi Емiтентом 

у першому кварталi 2018 року. 



XI. Опис бізнесу 

Важливi подiї:  

На виконання Указу Президента України вiд 04.04.1995 року № 282/95 «Про структурну 

перебудову в електроенергетичному комплексi України», вiдповiдно до наказу Мiнекономiки 

України вiд 14.06.1995 року № 75 «Про внесення змiн та доповнень до перелiку пiдприємств, що 

пiдлягають корпоратизацiї, та графiки її проведення» та згiдно з наказом Мiнiстерства енергетики 

та електрифiкацiї України вiд 05.06.1995 року № 106 було прийнято рiшення про корпоратизацiю 

державного пiдприємства «Донбасенерго» та затверджено склад комiсiї з корпоратизацiї. 

Рiшенням Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України термiн корпоратизацiї пiдприємства 

було перенесено на 01.01.1996 року (наказ № 240 вiд 29.12.1995 року). 

Згiдно з наказом Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 07.02.1996 року № 26 на 

базi державного пiдприємства було засновано Державну акцiонерну енергетичну компанiю 

«Донбасенерго». Цим же наказом затверджено Статут ДАЕК «Донбасенерго», який зареєстровано 

розпорядженням виконавчого комiтету Горлiвської мiської ради вiд 21.02.1996 року № 99-р. 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 04.08.1998 року) ДАЕК 

«Донбасенерго» перереєстровано у ВАТ «Донбасенерго» (розпорядження Голови Горлiвської 

мiської ради вiд 26.08.1998 року № 437-р). 

Розмiр статутного фонду вiдкритого акцiонерного товариства «Донбасенерго», створеного в 

процесi корпоратизацiї, складає 236443010 грн., який подiлено на 23644301 штук простих iменних 

акцiй, номiнальною вартiстю 10, 00 грн. кожна. 

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2011 роцi загальними зборами 

акцiонерiв (протокол № 18 вiд 12.04.2011) Вiдкрите акцiонерне товариство «Донбасенерго» 

перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Донбасенерго». 

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 2011 року №497 ”Про передачу 

Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй енергогенеруруючих та енергопостачальних 

пiдприємств” з внесеними до неї змiнами постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.02.2013 

року№124 «Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України» були переданi акцiї 

ПАТ «Донбасенерго» в кiлькостi 60,77% вiд НАК «Енергетична компанiя України» Фонду 

держмайна України. 

Кабiнет Мiнiстрiв України Розпорядженням вiд 11.07.2013 № 496-Р року затвердив умови 

продажу державного пакету акцiй ПАТ «Донбасенерго» в розмiрi 60,77% за конкурсом з 

вiдкритiстю пропонування цiни за принципом аукцiону. 

За результатами торгiв, якi вiдбулися 21.08.2013 року, переможцем стало ПрАТ «Енергоiнвест 

холдинг», з яким Фондом державного майна України укладено договiр купiвлi-продажу вiд 

27.08.2013 №КПП-624. 

ПрАТ «Енергоiнвест холдинг» внесений до реєстру акцiонерiв ПАТ «Донбасенерго» 05.09.2013. 

Позачерговими Загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 17.12.2014 р. прийняте рiшення щодо 

внесення змiн до Статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, вiдповiдно до цього 

Статуту мiсцезнаходження ПАТ «Донбасенерго»: м. Київ, вул. Предславинська, 34 А, 

мiсцезнаходження всiх структурних одиниць: Донецька область, м.Слов’янськ, м. Миколаївка, 

вул. Сiчових стрiльцiв (колишня - Горького), буд. 9.  

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2015 р. №271 зi змiнами «Про 

проведення прозорої та конкурентної приватизацiї у 2015 – 2016 роках» ПАТ «Донбасенерго» 

було включено до перелiку об’єктiв державної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2015 та 

2016 роках.  

Протягом 2015-2016 рр. державний пакет акцiй ПАТ «Донбасенерго» був включений до плану-

графiку виставлення об’єктiв групи В, Г на продаж за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни 

за принципом аукцiону, при умовi прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення щодо умов 

продажу. План-графiк неодноразово змiнювався але державний пакет акцiй ПАТ «Донбасенерго» 

не був виставлений на продаж.  

Вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2015 №271 та Наказу Фонду 

державного майна України вiд 20.01.2017 № 71 ПАТ «Донбасенерго» було включено до перелiку 



пiдприємств, акцiї якого пiдлягають продажу в 2017 роцi та наказом Фонду державного майна 

України № 132 вiд 30.01.2017 включено до плану-графiку виставлення об’єктiв на продаж на 

фондовiй бiржi в липнi 2017 року.  

В серпнii 2017 року за iнiцiатавою Фонду державного майна України проведено два аукцiони з 

продажу 25% акцiй ПАТ "Донбасенерго". Аукцiони не вiдбулися через вiдсутнiсть заявок. 

21 березня 2017 року ПАТ «Донбасенерго» повiдомило про втрату контролю над управлiнням 

Старобешiвською ТЕС та деякими структурними одиницями, виробничi потужностi яких 

розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї. Iз цього приводу Товариство звернулось до 

органiв державної влади та правоохоронних органiв. Нацiональною полiцiєю, за заявою ПАТ 

«Донбасенерго» зареєстровано кримiнальне провадження за фактом протиправного захоплення 

майна Товариства. 

Станом на 01.01.2018 р. Держава в особi Фонду державного майна України володiє 25%+1 акцiя 

вiд статутного капiталу Товариства, ПрАТ «Енергоiнвест холдинг» - 60,859007 % акцiй вiд 

статутного капiталу. 

Наказом Фонду державного майна України № 1839 вiд 05.12.2017 пакет акцiй ПАТ 

«Донбасенерго» включено до перелiку об’єктiв, якi пiдлягають продажу в 2018 роцi. 

 

 

  

Органiзацiйна структура емiтента:  

На звiтну дату до складу ПАТ «Донбасенерго» входить 9 структурних одиниць: 

-СО Старобешiвська теплова електрична станцiя; 

-СО Слов’янська теплова електрична станцiя; 

-СО Електроремонт; 

-СО Донбасенергоспецремонт; 

-СО Донбасенергоналадка; 

-СО Пiдприємство автомобiльного транспорту «Донбасенерго»; 

-СО Пiдприємство робочого постачання «Енерготорг»; 

-СО Донецький проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут «Теплоелектропроект»; 

- СО «Енергосоцiнвест».  

Нижче наведена iнформацiя щодо структурних пiдроздiлiв Товариства: 

Тепловi електричнi станцiї : 

1. Старобешiвська ТЕС. Мiсцезнаходження - Донецька обл., м.Слов’янськ, м.Миколаївка, 

вул.Сiчових стрiльцiв (колишня - Горького), буд.9 (виробничi потужностi розташованi в 

смт.Новий свiт, Донецької обл. - територiя тимчасово не контролюється українською владою).  

Проектна встановлена потужнiсть Старобешiвської ТЕС - 2300 МВт, фактична встановлена 

потужнiсть – 2010 МВт. Введена в експлуатацiю в 1958 роцi. 

Складається з десяти енергоблокiв потужнiстю 200 МВт та трьох турбiн потужнiстю 100 МВт. 

Використовує паливо - низкореакцiонне антрацитове вугiлля марки АШ, Ашо а також вугiлля 

марок ТР, ТК i АКО Донецького вугiльного басейну, а також вiдсiв та шлам.  

Протягом декiлькох рокiв тривала реконструкцiя та модернiзацiя на ТЕС. На початковому етапi 

була виконана замiна котла енергоблоку №4 на ЦКШ з використанням технологiї Лургi (Lurgi). 

Котел №4 паропродуктивнiстю 670 т/год пари з температурою 540оС i тиском 130 бар, пар 

промперегрева з температурою 540оС i тиском 24 бар. Крiм цього, виконана реконструкцiя 

турбiни. В даний час виконано реконструкцiю енергоблокiв №№12,13. На всiх блоках 

Старобешiвської ТЕС установленi генератори типу ТГВ-200, максимальна електрична потужнiсть 

яких складає 210 МВт. 21.03.2017 року втрачено контроль над управлiнням виробничими 

активами. 

2. Слов'янська ТЕС. Мiсцезнаходження - Донецька обл., м.Слов’янськ, м.Миколаївка, вул.Сiчових 

стрiльцiв (колишня - Горького), буд.9 (виробничi потужностi розташованi в м.Миколаївка, 

Донецької обл.). 



Проектна встановлена потужнiсть Слов'янської ТЕС - 2100 МВт, фактична встановлена 

потужнiсть - 880 МВт. Була введена в дiю в 1954 роцi.  

Складається з двох енергоблокiв потужнiстю 800 МВт та п’яти турбiн потужнiстю 100 МВт. 

ТЕС запроектована для роботи на вугiллi АШ, Ашо, ТР, ТК, АКО i можливiстю використання 

сезонних надлишкiв природного газу. У 80-х роках енергоблок 800 МВт був переведений на 

спiльне спалювання вугiлля i мазуту. 

Єдиний працюючий блок Слов’янської ТЕС - енергоблок ст. №7. Програмою розвитку та 

технiчного переоснащення ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» на перiод до 2020 року передбачено 

виконання реконструкцiї основного обладнання енергоблока в 3 етапи, 2 з яких виконано. 

Реконструкцiя непрацюючого енергоблоку № 6 Слов’янської ТЕС з роздiленням на енергоблоки 

№ 6б та 6а по 330 МВт кожний, в станi розробки. Призупинення Постановами НКРЕ вiд 

24.04.2014 №521 та вiд 14.08.2014 №1116 нарахування iнвестицiйної складової в тарифi на 

електроенергiю, призвело до зупинення надання кредитних коштiв та реалiзацiї проекту. 

В 2017 – 2018р.р. (Наказ Мiненерговугiлля №77 вiд 15.02.2016р.) ПАТ «Донбасенерго» планує 

виконати 3 етап реконструкцiї, основним обсягом якої є реконструкцiя турбоагрегату та 

допомiжного обладнання. Реконструкцiя дозволить збiльшити дiапазон маневреностi не менше як 

на 40 МВт. 

3. Пiдприємство робочого постачання "Енерготорг". Мiсцезнаходження - Донецька обл., 

м.Слов’янськ, м.Миколаївка, вул.Сiчових стрiльцiв (колишня - Горького), буд.9 (виробничi 

потужностi розташованi в смт.Новий Свiт, м.Курахове, м. Миколаївка, м. Зугрес в Донецької обл. 

та м.Счастя в Луганської обл.). 

Дiяльнiсть - здiйснення робiтничого постачання, торгiвельна дiяльнiсть, громадське харчування. 

4. Донбасенергоналадка. Мiсцезнаходження - Донецька обл., м.Слов’янськ, м.Миколаївка, 

вул.Сiчових стрiльцiв (колишня - Горького), буд.9 (виробничi потужностi росташованi в 

м.Горлiвка, Донецької обл.). 

Дiяльнiсть - налагодження, ремонт, дiагностика та контроль електротехнiчного, тепломеханiчного, 

пилогазоочисного обладнання, питань екологiї. 

5. Електроремонт. Мiсцезнаходження - Донецька обл., м.Слов’янськ, м.Миколаївка, вул.Сiчових 

стрiльцiв (колишня - Горького), буд.9 (виробничi потужностi росташованi в м.Донецьк, смт. 

Новий Свiт, м. Миколаївка). 

Провiдне пiдприємство в областi ремонту електротехнiчного устаткування i виготовленню 

запасних частин для теплотехнiчного устаткування та приладiв. 

6. Донбасенергоспецремонт. Мiсцезнаходження - Донецька обл., м.Слов’янськ, м.Миколаївка, 

вул.Сiчових стрiльцiв (колишня - Горького), буд.9 (виробничi потужностi розташованi в м.Зугрес, 

м.Миколаївка, смт.Новий Свiт Донецької обл.). 

Основна дiяльнiсть - виконання спецiальних видiв ремонтних робiт, будiвель i гiдроспоруд, 

золовiдвалiв, обмуровочно-iзоляцiйних робiт в котлах ТЕС. 

7. Пiдприємство автомобiльного транспорту «Донбасенерго». Мiсцезнаходження - Донецька обл., 

м.Слов’янськ, м.Миколаївка, вул.Сiчових стрiльцiв (колишня - Горького), буд.9 (виробничi 

примiщення розташованi в м.Горлiвка Донецької обл.). 

Дiяльнiсть - виконання перевезень та ремонту автотранспорту. 

8. Донецький проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут «Теплоелектропроект». 

Мiсцезнаходження - Донецька обл., м.Слов’янськ, м.Миколаївка, вул.Сiчових стрiльцiв (колишня - 

Горького), буд.9 (виробничi потужностi розташованi в м.Донецьк, м.Миколаївка). 

Дiяльнiсть - науково-дослiдницький iнститут. Здiйснює комплексне проектування, iнженернi 

вишукування i науковi дослiдження в теплоенергетичнiй галузi, iнжинiринговi роботи в 

будiвництвi, є генеральним проектувальником ряду великих теплоелектростанцiй України.  

9. «Енергосоцiнвест», мiсцезнаходження - Україна, 84180, Донецька область, Слов’янський район., 

м.Миколаївка, вул. Європейська, буд. 120. 

Функцiї: здiйснення дiяльностi готелiв, надання готельних послуг, здiйснення функцiонування 

спортивних споруд; 

- дiяльнiсть у сферi вiдпочинку i розваг, культури та спорту, медична практика, соцiально-

побутова дiяльнiсть, яка спрямована на задоволення потреб працiвникiв Товариства та членiв їх 



сiмей та iнше. Рiшення про створення СО «Енергосоцiнвест» прийняте Наглядовою радою 

26.12.2017р.  

В березнi 2017 року Товариством втрачено контроль над Старобешiвською ТЕС та структурними 

одиницями, виробничi потужностi яких розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї. 

Дочiрнi пiдприємства у Товариство вiдсутнi. 

  

Трудовi показники за 12 мiсяцiв 2017 року:  

- середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ «Донбасенерго» 

становить 3019 особи; 

- середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 107 осiб; 

- кiлькiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 11 осiб. 

- фонд оплати працi усiх працiвникiв - 479 026,7 тис. грн. 

ПАТ "Донбасенерго" пiдвищило тарифнi ставки, посадовi оклади працiвникiв з 01.09.2017р. з 

урахуванням вимог Галузевої угоди в електроенергетицi, укладеної на 2016-2018 р.р., i у 

вiдповiдностi зi зростанням прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, передбаченої Законом 

про Держбюджет України на 2017 рiк.  

Незважаючи на пiдвищення тарифних ставок, посадових окладiв розмiр ФОП за звiтний рiк 

менший за попереднiй на 13%. Зменшення обумовлено втратою з березня 2017року контролю за 

господарською дiяльнiстю Старобешiвської ТЕС та в подальшому частково ще окремих 

структурних одиниць Товариства. 

Колективна угода ПАТ "Донбасенерго" на 2017-2018 р.р. передбачає формування системи 

безперервного навчання шляхом введення ступеневої пiдготовки, забезпечення реалiзацiї програм 

професiйної пiдготовки персоналу, створення умов для самоосвiти i придбання науково-технiчної 

лiтератури. На всiх структурних одиницях компанiї складено та затверджено керiвниками плани 

навчання та розвитку персоналу на поточний рiк, згiдно яких: 

- проводяться заходи, спрямованi на комплектацiю робочих мiсць кадрами, що вiдповiдають 

квалiфiкацiйним вимогам до професiй; 

- поступово реалiзується рiчна програма пiдготовки персоналу пiдприємства (програми навчання 

нових спiвробiтникiв, перепiдготовка персоналу, пiдвищення квалiфiкацiї робочих, спецiалiстiв та 

керiвникiв); 

- протягом року реалiзована низка заходiв щодо пiдвищення ефективностi проведення технiчного 

навчання на виробництвi (перегляд програм, додаткова пiдготовка викладачiв, придбання 

необхiдної технiчної лiтератури, посiбникiв, посилення контролю якостi надбаних учнями знань); 

- проводяться тренiнги для керiвникiв рiзного рiвня управлiння, спрямованих на пiдвищення їх 

управлiнських вмiнь. 

  

ПАТ "Донбасенерго" не належить до об'єднань пiдприємств. 

  

ПАТ "Донбасенерго" протягом звiтного року не проводив спiльної дiяльностi з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами та установами.  

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили. 

  

Опис обраної облiкової полiтики Емiтента зазначено в цьому звiтi в роздiлi "Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнеродних стандартiв фiнансової звiтностi". 

  

Основним видом продукцiї ПАТ "Донбасенерго" є електроенергiя. Поряд з виробництвом 

електроенергiї, враховуючи технологiчний процес, пiдприємство виробляє теплову енергiю. 



За 12 мiсяцiв 2017 року вироблено 3 343 200 тис.кВтг електроенергiї та вiдпущено для реалiзацiї 3 

027 678 тис.кВтг, що складає в грошовому виразi 5 781 012 тис.грн. Завдання з виробництва 

електроенергiї Товариства проти затверджених Наглядовою радою у 2017 року виконано на 91,5 

%. При цьому, частка Старобешiвської та Слов'янської ТЕС у загальному обсязi виробництва 

електроенергiї звiтного перiоду складає 30,0 % та 70,0 %, вiдповiдно.  

Виробництво теплової енергiї Товариства за 2017 рiк складає 87 963 Гкал, що нижче обсягiв, 

передбачених затвердженими показниками, на 9 944 Гкал – 10,2 % у зв’язку з припиненням 

вiдображення господарської дiяльностi Старобешiвської ТЕС з березня 2017 року. Вiдпущено 

споживачам 56 934 Гкал тепла на загальну суму 26 368 тис.грн. 

Середньозважений тариф на продаж електричної енергiї у 2017 роцi - 190,94 коп./кВтг, теплової 

енергiї - 299,76 грн./Гкал. 

 

Перспективнiсть виробництва основних видiв продукцiї.  

Тепловi електричнi станцiї залишаються основним промисловим джерелом електроенергiї, що 

забезпечує позитивну динамiку зростання свiтової економiки. 

Сезонни змiни мають вплив на виробництво та постачання теплової енергiї, яка в основному 

виробляється та постачається протягом опалювального сезону. 

Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв, про канали збуту й методи продажу, якi 

використовує емiтент:  

Вiдповiдно до Закону України «Про електроенергетику» купiвля всiєї електричної енергiї, 

виробленої Слов'янською ТЕС здiйснюється на Оптовому ринку електричної енергiї України. 

Купiвля електричної енергiї вiдбувається згiдно з Договором мiж членами Оптового ринку 

електричної енергiї України та Двостороннiм договором мiж ДП «Енергоринок» та ПАТ 

«Донбасенерго».  

 

Державне регулювання оптового енергетичного ринку здiйснює Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), головними 

завданнями якої є: лiцензування та регулювання дiяльностi суб’єктiв природних монополiй, 

забезпечення проведення цiнової i тарифної полiтики, захист прав споживачiв, впровадження 

правил користування електричною енергiєю. 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї 

дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту. 

Iнформацiю щодо основних ризикiв ПАТ «Донбасенерго» розкрито за наступними напрямами: 

1. Iстотнi фактори ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента: 

Є фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення, що вирiшуються шляхом 

голосування акцiонерiв на Загальних зборах, а саме: згiдно з Розпорядженням Кабiнету мiнiстрiв 

України вiд 11.07.2013 р. №496-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцiй 

публiчного акцiонерного товариства «Донбасенерго» за конкурсом з вiдкритiстю пропонування 

цiни за принципом аукцiону», голосування акцiонерiв з питань змiни номiнальної вартостi акцiй, 

розмiру статутного капiталу, перетворення на iншi господарськi товариства та вчинення 

правочину з вiдчуження майна товариства, якщо балансова вартiсть такого майна перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, можливе 

виключно у разi отримання попередньої згоди Фонду державного майна. Наведене обмеження дiє 

до моменту повного виконання умов договору купiвлi-продажу. 

Iнших iстотних факторiв, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв 

емiтента, не було виявлено. 

2. Iстотнi фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента: 

- зниження рентабельностi виробництва. На погiршення рiвня рентабельностi можуть вплинути 

наступнi зовнiшнi фактори: встановлення НКРЕКП оптової ринкової цiни продажу електроенергiї, 

нижчої за прогнозовану, що може призвести до зниження тарифу для Товариства; коливання 

тарифу на електроенергiю внаслiдок змiни балансу виробникiв на ринку електроенергiї України; 

зростання собiвартостi 1кВт/г бiльшими темпами нiж зростання тарифу на електроенергiю; 

вимушене зниження обсягу виробництва. 



У випадку суттєвого зменшення доходiв вiд реалiзацiї управлiнськi рiшення будуть спрямованi на 

мiнiмiзацiю витрат вiдповiдно до визначених прiоритетiв їх здiйснення. 

- нестача ресурсiв. Зазначений фактор може iстотно вплинути на дiяльнiсть Товариства.  

З метою зниження ризику Товариство проводить завчасне планування з урахуванням необхiдностi 

диверсифiкацiї джерел поставок та укладання договорiв з постачальниками палива в обсягах, 

необхiдних для виконання рiчної програми виробництва, логiстичний монiторинг i контроль 

своєчасностi поставок палива на склади ТЕС. 

- зростання собiвартостi. Ризик зростання закупiвельних цiн на паливо понад передбаченi планом, 

а також витрат за напрямами, що обслуговують основнi виробничi процеси, може призвести до 

зниження доходу Товариства. 

Зазначений ризик Товариство мiнiмiзує шляхом проведення закупiвель палива, матерiалiв та 

послуг у формi конкурсних торгiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також 

своєчасного коригування планiв ремонтних робiт. 

- нестабiльнiсть фiнансово-господарського стану. Товариству притаманний зазначений ризик, 

оскiльки спiввiдношення позикового до власного капiталу залишається високим. З метою 

зниження ризику Товариство, спiльно iз зовнiшнiми кредиторами, встановлює лiмiти 

кредитування та вiдстежує їх дотримання, вживає заходи щодо зниження кредитного 

навантаження на обсяги реалiзованої продукцiї.  

3. Iстотнi полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента: 

- втрата контролю над управлiнням Старобешiвською ТЕС та деякими структурними одиницями, 

виробничi потужностi яких розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї, яка визнана у 

березнi 2017 року. Зазначений ризик є iстотним для Товариства, є вiрогiднiсть пошкодження та 

остаточної втрати генеруючого обладнання та iншого майна.  

- зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому. Зазначений ризик 

характеризується iстотним впливом на рiвень платоспроможностi споживачiв, що позначається на 

динамiцi розрахункiв ДП «Енергоринок» iз Товариством за вiдпущену електроенергiю. У звiтному 

перiодi наслiдки реалiзацiї наведеного ризику були посиленi обмеженiстю обсягiв кредитних лiнiй 

ДП «Енергоринок».  

4. Iстотнi регуляторнi ризики: 

Внесення змiн до документiв та нормативно-правових актiв, що стосуються дiяльностi Товариства 

Зазначений фактор має iстотний вплив на дiяльнiсть Товариства. Наприклад, на пiдставi постанови 

НКРЕКП вiд 30.03.2017р. 453 «Про затвердження вiд’ємного платежу ПАТ «Донбасенерго» 

встановлено графiк вилучення суми коштiв, якi були нарахованi як iнвестицiйна складова по 

проекту реконструкцiї енергоблоку №6 Слов’янської ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Оскiльки 

наведений ризик є зовнiшнiм, Товариство проводить роботу з мiнiмiзацiї наслiдкiв його реалiзацiї: 

оптимiзацiї витрат вiдповiдно до визначених прiоритетiв їх здiйснення, планування графiку 

вхiдних i вихiдних грошових потокiв з метою своєчасного виявлення дефiциту фiнансових 

ресурсiв, вживання заходiв щодо поновлення обiгових коштiв, веде претензiонно - позовну роботу.  

Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками: пiдхiд ПАТ «Донбасенерго» до 

управлiння ризиками припускає комплексну систему виявлення, оцiнювання, розробки заходiв 

реагування, монiторингу ефективностi, засновану на стратегiчному та поточному плануваннi. 

Оцiнка ризикiв також додатково проводиться у випадках суттєвих змiн зовнiшнього середовища, 

стратегiї та цiлей пiдприємства.  

Менеджмент iнформований i розумiє вплив ризикiв на досягнення цiлей пiдприємства. 

Реалiзується управлiння основними ризиками операцiйної дiяльностi, впроваджується система 

управлiння та оцiнки ризиками iнвестицiйної дiяльностi. Рiшення щодо подальшого розвитку ПАТ 

«Донбасенерго» приймаються з урахуванням iснуючих i потенцiйних загроз. 

 

Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамику цiн. 

Основна сировина, що використовується на пiдприємствi – вугiлля, мазут, газ.  

З сiчня по березень 2017р. поставка вугiльної продукцiї здiйснювалася вiд вiтчизняного виробника 

в обсязi 137,6 тис. тн., а з травня 2017р. поставляється iмпортне вугiлля з Росiйської Федерацiї, 

обсяг поставки якого склав - 1 037,4 тис. тн. 



Середня цiна закупiвлi вугiлля у вiтчизняного виробника змiнилася з сiчня (1 181,75 грн. за тону) 

по березень 2017 року (1 458,62 грн. за тону). 

Середня цiна закупiвлi iмпортованої вугiльної продукцiї змiнювалася з травня (2 354,13 грн. за 

тону) по грудень (2587,38 грн. за тону). 

Основнi постачальники бiльше 10% вiд загального обсягу: 

- ТОВ «Енергоiнвест Трейдинг»; 

- ТОВ «Вертикаль Київ». 

У червнi - липнi 2017р. була здiйснена поставка вугiльного шламу в обсязi 1,9 тис. тн. вiд 

постачальника ТОВ «Енергомiст» вантажовiдправник ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", (середня цiна склала 448,78 грн. за тону). 

Поставка природного газу в 2017 здiйснювалася на структурну одиницю ПАТ «Донбасенерго» 

Слов'янська ТЕС централiзовано, вiд постачальникiв НАК «Нафтогаз України» i ТОВ 

«ГАЗIНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ». 

ПАТ «Донбасенерго» у 2017 роцi закупило у НАК "Нафтогаз України" природного газу для 

Слов'янської ТЕС в обсязi 0,6 млн.м3 на суму 5,5 млн. грн. i в ТОВ «ГАЗIНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ» в 

обсязi 11,3 млн.м3 на суму 110,0 млн. грн., що забезпечило безперебiйний виробничий процес. 

Постачання мазуту у 2017 роцi не вiдбувалось. 

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi. 

ПАТ "Донбасенерго" належить до електроенергетичної галузi, яка є однiєю з найважливiших 

складових паливно-енергетичного комплексу України.  

Основу галузi становить Об'єднана енергетична система (ОЕС) України, яка здiйснює 

централiзоване енергозабезпечення галузей нацiональної економiки та населення, взаємодiє з 

енергосистемами сумiжних країн, а також забезпечує експорт та iмпорт електричної енергiї. ОЕС 

об'єднує вiсiм регiональних електроенергетичних систем, поєднаних мiж собою 

системоутворюючими i мiждержавними лiнiями електропередач напругою 750, 400, 330 кВ. На 

сьогоднi в експлуатацiї перебувають понад 1 млн. км. лiнiй електропередач. ОЕС України (з 

урахуванням неконтрольованих територiй Донбаської енергосистеми) на кiнець 2017 року 

об'єднувала в паралельну роботу тепловi, атомнi, гiдравлiчнi, вiтровi та сонячнi електростанцiї, а 

також станцiї на бiопаливi.  

Теплова генерацiя України представлена п’ятьма генеруючими компанiями: ПАТ «Донбасенерго», 

ПАТ «Центренерго», ПАТ «ДТЕК Захiденерго», ПАТ «ДТЕК Днiпроенерго», ТОВ «ДТЕК 

Схiденерго». 

В загальнiй структурi виробництва електроенергiї у 2017 роцi частка генеруючих компанiй ТЕС 

склала 28,9%.  

В 2017 роцi в загальнiй структурi виробництва електроенергiї в Українi питома вага ПАТ 

"Донбасенерго" склала 1,5%, питома вага у структурi теплової генерацiї склала 5,2%. 

ПАТ «Донбасенерго» здiйснює експорт електричної енергiї в наступних напрямках: Угорщина, 

Румунiя, Словаччина. 

Обсяг експорту в вищевказанi країни в 2017р. склав 43,3 млн. кВт · год. Найбiльш ефективними 

напрямами в частинi експорту були i залишаються такi країни, як Угорщина i Румунiя через 

значну рiзницю мiж iндексами європейських цiн i оптової ринкової цiни на електроенергiю в 

Українi. 

У 2018 р. очiкується продовження роботи в напрямку розвитку експорту електроенергiї, пошук 

нових компанiй для взаємовигiдного спiвробiтництва та освоєння нових напрямкiв, зокрема 

Польщi та Молдови. 

  

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:  

2013 рiк. 

Придбанi нематерiальнi активи вартiстю-3 448 тис.грн, лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю 

– 53 тис.грн (повнiстю амортизованi). 

Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi -497 469тис.грн.,  

в т.ч. виявлено пiд час iнвентаризацiї - 26тис.грн. 



Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 207 823тис.грн (знос -40 099тис.грн), в тому 

числi передано для продажу 3 284тис.грн. (знос 1 404тис.грн.), лiквiдовано 43 776 тис.грн. (знос 38 

695тис.грн.). 

Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 244тис.грн. 

Нестачi та втрати вiд псування цiнностей 25 тис.грн. 

2014 рiк. 

Придбанi нематерiальнi активи вартiстю – 6 190 тис.грн, лiквiдованi нематерiальнi активи 

вартiстю – 105 тис.грн (повнiстю амортизованi). 

Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi – 1045 548тис.грн., безкоштовно 

отриманi – 132 тис.грн. 

Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 75 481 тис.грн (знос – 65 484тис.грн)., в 

тому числi передано для продажу 140 тис.грн. (знос 6 тис.грн.), лiквiдовано 74 974 тис.грн. (знос 

67 442 тис.грн.). 

Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 194 тис.грн. 

Нестачi та втрати вiд псування цiнностей 644 тис.грн. 

2015 рiк. 

Придбанi нематерiальнi активи вартiстю – 11 407 тис.грн,  

Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi – 363 327тис.грн., надiйшло з 

iнвестицiйної нерухомiстi по первiснiй вартостi– 683 тис.грн.(знос – 368тис.грн). 

Списано з балансу основнi засоби (лiквiдованi) за первiсною вартiстю 10 659 тис.грн (знос – 10 

259тис.грн).,  

Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 31 935 тис.грн. 

Нестачi та втрати вiд псування цiнностей -385 тис.грн. 

2016 рiк. 

Придбанi нематерiальнi активи вартiстю- 8 023тис.грн. 

Лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю - 145 тис.грн (повнiстю амортизованi). 

Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi -70 615тис.грн.,  

в т.ч. виявлено пiд час iнвентаризацiї -12тис.грн. 

Сформовано забеспечення на консервацiю золовiдвалiв -18 142тис.грн., 

Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 9 683 тис.грн (знос – 9 985тис.грн)., в т. ч. 

передано для продажу 181 тис.грн. (знос 107 тис.грн.), лiквiдовано 9 502 тис.грн. (знос 9 491 

тис.грн.). 

Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть - 455 тис.грн. 

Нестачi та втрати вiд псування цiнностей -26 тис.грн. 

Уцiнено у зв'язку з непридатнiстью -174 тис.грн. 

Сформовано резерв знецiнення запасiв – 34 308тис.грн. 

2017рiк. 

Придбанi нематерiальнi активи вартiстю- 680 тис.грн. 

Лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю - 60 тис.грн (повнiстю амортизованi). 

Знецiнення нематерiальних активiв за рахунок збiльшення накопиченого зносу -2 063 тис. грн. 

Введенi в експлуатацiю основнi засоби (у т.ч. iнвестицiйна нерухомiсть) по первiснiй вартостi -126 

042тис.грн.,  

в т.ч. виявлено пiд час iнвентаризацiї -5 тис.грн. 

Сформовано забеспечення на консервацiю золовiдвалiв - 67 738 тис.грн., 

Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 8 786 тис.грн (знос – 8 691тис.грн)., в т. ч. 

передано для продажу 2 тис.грн. (знос 2 тис.грн.), лiквiдовано 8 784 тис.грн. (знос 8 689 тис.грн.)., 

Знецiнення основних засобiв (у т.ч. iнвестицiйна нерухомiсть) за рахунок збiльшення 

накопиченого зносу -863 541 тис.грн. 

Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть - 160 тис.грн. 

Нестачi та втрати вiд псування цiнностей -27 тис.грн. 

Списано у зв'язку з непридатнiстью -147 тис.грн. 

Сформовано резерв знецiнення запасiв – 199 761тис.грн. 



  

ПАТ "Донбасенерго" протягом 2017 р. правочини з власниками iстотної участi, членами 

наглядової ради, членами виконавчого органу не укладало. 

Протягом 2017 року ПАТ "Донбасенерго" та його структурнi одиницi уклали наступнi договори з 

афiлiйованими особами: 

- договiр №20-05/01/17 вiд 05.01.2017р. на суму 2 196 000 грн. (купiвля труб сталевих) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 38903313); 

- договiр №20-06/01/17 вiд 06.01.2017р. на суму 8 764 080 грн. (купiвля зап.чаcтин до КБМ, 

шестернi) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №17-4 вiд 06.01.2017р. на суму 249 600 грн. (купiвля труб сталевих) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- додаткова угода №1 вiд 11.01.2017р. до договору АУП -01-10/00001 вiд 01.10.2016р. (купiвля 

дизельного палива) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №1 вiд 11.01.2017р. становить 6 660 000 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 04.04.2017р. до договору АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. (купiвля 

дизельного палива) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ, сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 04.04.2017р. не змiнюється i становить 6 660 000,00 грн.; 

- додаткова угода №1 вiд 11.01.2017р. до договору АУП -01-10/00002 вiд 01.10.2016р. (купiвля 

бензину м.А-92) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 11.01.2017р. становить 1 179 000 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 03.04.2017р. до договору АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. (купiвля 

бензину м.А-92) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №2 вiд 03.04.2017р. не змiнюється i становить 1 179 000,00 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 12.01.2017р. до договору АУП-22-11/00002 вiд 22.11.2016р. (купiвля 

офiсних меблiв) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №2 вiд 12.01.2017р. становить орiєнтовано 205 131,18 грн.;  

- додаткова угода №2 вiд 13.01.2017р. до договору АУП-01-11/00002 вiд 01.11.2016р. (купiвля 

бензину м.А-92) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №2 вiд 13.01.2017р. становить орiєнтовано 1 785 000,00 грн.; 

- договiр №20-18/01/17 вiд 18.01.2017р. на суму 2 406 960,00 грн. (купiвля з/ч к КБМ шестерня) з 

ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №20-20/01/17 вiд 20.01.2017р. на суму 4 605 019,50 грн. (купiвля електродiв, дроту 

електродного) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- додаткова угода №1 вiд 27.04.2017р. до договору №20-20/01/17 вiд 20.01.17р. (купiвля 

електродiв, дроту електродного) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору 

вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 27.04.2017р. не змiнюється i становить 4 605 019,50 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 27.07.2017р. до договору №20-20/01/17 вiд 20.01.17р. (купiвля 

електродiв, дроту електродного) з ТОВ 'ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору 

вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 27.07.2017р. не змiнюється i становить 4 605 019,50 грн.; 

- договiр №АУП-21-02/00001 вiд 21.02.2017р. на суму 1 456 500,00 грн. (купiвля бензину, 

дизельного палива) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр АУП-25-01/00001 вiд 25.01.2017р. на суму 1 200 600,00 грн. (купiвля дизельного палива) 

з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр АУП-25-01/00002 вiд 25.01.2017р. на суму 1 700 400,00 грн. (купiвля бензину м.А-95) з 

ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №20-25/01/17 вiд 25.01.2017р. на суму 26 313 024,60 грн. (купiвля листа сталевого) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- додаткова угода №2 вiд 02.02.2017р. до договору АУП-01-11/00001 вiд 01.11.2016р. (купiвля 

дизельного палива) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 02.02.2017р. становить 8 262 000,00 грн.; 

- додаткова угода №3 вiд 01.06.2017р. до договору АУП-01-11/00001 вiд 01.11.2016р. (купiвля 

дизельного палива) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 



урахуванням додаткової угоди №3 вiд 01.06.2017р. становить 2 788 843,81 грн.; 

- додаткова угода №1 вiд 06.02.2017р. до договору №АУП-16-12/00002 вiд 16.12.2016р. (купiвля 

офiсних меблiв) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №2 вiд 06.02.2017р. становить 37 743,60 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 13.02.2017р. до договору №АУП-16-12/00002 вiд 16.12.2016р. на суму 

(купiвля офiсних меблiв) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 06.02.2017р. становить орiєнтовано 39 864,72 грн.; 

- додаткова угода №3 вiд 29.03.2017р. до договору №АУП-16-12/00002 вiд 16.12.2016р. (купiвля 

офiсних меблiв) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору вiдповiдно до 

додаткової угоди №3 вiд 29.03.2017р. не змiнюється i становить 39 864,72 грн.; 

- додаткова угода №4 вiд 10.08.2017р. до договору №АУП-16-12/00002 вiд 16.12.2016р. (купiвля 

офiсних меблiв) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №4 вiд 10.08.2017р. становить 49 584,72 грн.; 

- договiр №87 вiд 20.02.2017р. на суму 3 355 662,00 грн. (купiвля швелера та iнших металевих в 

виробiв) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №20-22/02/17 вiд 22.02.2017р. на суму 38 833 665,00 грн. (купiвля труб сталевих) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" ; 

- додаткова угода №1 вiд 27.04.2017р. до договору №20-22/02/17 вiд 22.02.17р. (купiвля труб 

сталевих) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору вiдповiдно до 

додаткової угоди №1 вiд 27.04.2017р. не змiнюється i становить 38 833 665,00 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 23.06.2017р. до договору №20-22/02/17 вiд 22.02.2017р. (купiвля труб 

сталевих) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №2 вiд 23.06.2017р. становить орiєнтовно 1 463 751,00 грн.; 

- додаткова угода №5 вiд 09.03.2017р. до договору №АУП-05/01-1 вiд 05.01.2016р. (купiвля 

вугiльної продукцiї) з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" (iдентифiкацiйний код юридичної 

особи 38915177), сума договору з урахуванням додаткової угоди №5 вiд 09.03.2017р. не 

змiнюється; 

-додаткова угода №4 вiд 20.04.2017р. до договору АУП -05/01-1 вiд 05.01.2016р. (купiвля вугiльної 

продукцiї) з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ" сума додаткової угоди №4 вiд 20.04.2017р 

орiєнтовно становить 2 076 000 000,00 грн.; 

- додаткова угода №6 вiд 28.04.2017р. до договору АУП -05/01-1 вiд 05.01.2016р. (купiвля 

вугiльної продукцiї) з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ", сума договору вiдповiдно до 

додаткової угоди №6 вiд 28.04.2017р. не змiнюється; 

- додаткова угода №7 вiд 29.09.2017р. до договору АУП -05/01-1 вiд 05.01.2016р. (купiвля 

вугiльної продукцiї) з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ", сума додаткової угоди №7 вiд 

29.09.2017р. становить орiєнтовано 3 050 000 000,00 грн.; 

- додаткова угода №4 вiд 21.03.2017р. до договору АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. (купiвля куль 

сталевих молольних) грн. з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору 

вiдповiдно до додаткової угоди №4 вiд 21.03.2017р. не змiнюється i становить 23 839 877,25 грн.; 

-додаткова угода №5 вiд 04.04.2017р. до договору АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. (купiвля куль 

сталевих молольних) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №5 вiд 04.04.2017р. становить 21 900 940,98 грн. 

- додаткова угода №6 вiд 27.06.2017р. до договору АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. (купiвля куль 

сталевих молольних) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №6 вiд 27.06.2017р. становить 18 448 955,98 грн.; 

- договiр №295 вiд 28.03.2017р. на суму 147 187,50 грн. (купiвля труб) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ 

ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ”; 

- додаткова угода №1 вiд 04.04.2017р. до договору АУП-16-11/00001 вiд 16.11.2016 (купiвля куль 

сталевих молольних) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. становить 16 640 670,73 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 27.06.2017р. до договору АУП-16-11/00001 вiд 16.11.2016р. (купiвля куль 

сталевих молольних) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 27.06.2017р. становить 16 727 670,73 грн.; 



- додаткова угода №1 вiд 04.04.2017р. до договору АУП-25-01/00001 вiд 25.01.2017 (купiвля 

бензину м.А-95) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. становить орiєнтовано 1 200 600,00 грн.; 

- додаткова угода №1 вiд 04.04.2017р. до договору АУП-25-01/00002 вiд 25.01,2017 на суму 1 700 

400 грн. з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору вiдповiдно до 

додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. не змiнюється i становить 1 700 400,00 грн.; 

- договiр №АУП-04-04/00002 вiд 04.04.2017р. на суму 1 179 000,00 тис. грн. (купiвля бензину) з 

ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- додаткова угода №1 вiд 19.09.2017р. до договору №АУП-04-04/00002 вiд 04.04.2017р. (купiвля 

бензину) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" , сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 19.09.2017р. становить 1 305 000,00 грн.; 

- договiр №351 вiд 07.04.2017р. на суму 35 194,00 грн. (купiвля масел трансмiсiйних) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №27/04-1зб вiд 27.04.2017р. орiєнтовно на суму 500 000,00 грн. (зберiгання вугiлля) з 

ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №414 вiд 28.04.2017р. орiєнтовно на суму 9 025,20 грн. (зберiгання матерiальних 

цiнностей) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №431 вiд 11.05.2017р. на суму 661 317,91 грн. (купiвля з/ч для локомотива) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №534 вiд 30.05.2017р. на суму 449 280,00 грн. (купiвля лопатки димососу) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №552 вiд 06.06.2017 на суму 18 453 704,94 грн. (купiвля пiдшипникiв) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" ; 

- договiр №20-23-06-17 вiд 23.06.2017 на суму 146 250,00 грн. ( купiвля труб сталевих) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №17/07/17 вiд 17.07.2017р. на суму 6 660 000,00 грн. (купiвля дизельного палива) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- додаткова угода №1 вiд 28.09.2017р. до договору №17/07/17 вiд 17.07.2017р. (купiвля дизельного 

палива) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 28.09.2017р. становить 7 326 000,00 грн.; 

- додаткова угода №2 вiд 12.10.2017р. до договору №17/07/17 вiд 17.07.2017р. (купiвля дизельного 

палива) з ТОВ "ТОРПВЕЛЬНИИ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ", сума договору з урахуванням 

додаткової угоди №2 вiд 28.09.2017р. становить 8 100 000,00 грн. 

- договiр №685 вiд 27.07.2017 на суму 750 060,00 грн. (купiвля труб сталевих) з ТОВ 

"ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №АУП-27-09/00004 вiд 27.09.2017р. на суму 79 561,50 грн.(купiвля компресора 

iнверторного) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №АУП-29-09/00004 вiд 29.09.2017р. на суму 1 566 000,00 грн. (купiвля бензину м.А92) з 

ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №858 вiд 12.10.2017р. на суму 798 468,00 грн. (купiвля лист рифлений 4,5, лист 

порсiчновитяжний ПВ-406) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №АУП- 13-11/00003 вiд 13.11.2017р. на суму 8 100 000,00 грн. (купiвля дизельного 

палива) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ"; 

- договiр №АУП- 22-12/00002 вiд 22.12.2017р. на суму 52 054,68 грн. (суборенда частини 

нежитлового примiщення) з ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" ; 

- договiр №АУП- 22-12/00003 вiд 22.12.2017р. на суму 559 067,30 грн. (суборенда частини 

нежитлового примiщення) з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ; 

- договiр №АУП- 22-12/00005 вiд 22.12.2017р. на суму 124 931,23 грн. (суборенда частини 

нежитлового примiщення) з ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 

юридичної особи 38769061). 

 

  



Iнформацiя про основнi засоби емiтента, виробничi потужностi та ступiнь використання 

обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. 

 

Усi основнi засоби, якi належать Товариству, знаходяться на територiї Донецької областi 

(м.Донецьк, м.Горлiвка, м.Зугрес,смт.Новий Свiт, м.Миколаївка) . 

За перiод 2017 року ПАТ " Донбасенерго" не здiйснювало будь якi значнi правочини стосовно 

основних засобiв Товариства, включаючи об'єкти оренди.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2017 року складає 3 913 327 тис.грн., залишкова - 1 

547 806 тис.грн. За 2017 рiк первiсна вартiсть збiльшилась за рахунок полiпшення, придбання та 

складає станом на 31.12.2017 - 4 098 171 тис.грн.; залишкова вартiсть основних засобiв станом на 

31.12.2017 - 809 284 тис.грн., зменшена за рахунок зносу. 

Основнi виробничi потужностi розташованi на територiях Старобешiвської ТЕС та Слов'янської 

ТЕС. 

На 01.01.2017р. на електростанцiях ПАТ "Донбасенерго" знаходилося в експлуатацiї 11 

енергоблокiв встановленою потужнiстю 80, 200, 210, 215 та 800 МВт. 

У березнi 2017 СО ПАТ «Донбасенерго» втратило контроль управлiння над СО ПАТ 

«Донбасенерго» «Старобешiвська ТЕС» i частиною СО, якi розташованi на тимчасово 

неконтрольованiй територiї. 

На засiданнi Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» 21.03.2017 року з порядком денним «Про втрату 

контроля управлiння над СО ПАТ «Донбасенерго» «Старобешiвська ТЕС» i частиною СО, якi 

розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї» прийнято рiшення про визнання фактичної 

втрати контролю над управлiнням «Старобешiвська ТЕС» i частиною СО, якi розташованi на 

тимчасово неконтрольованiй територiї з 21.03.2017 року та про повiдомлення про це органи 

державної влади України. 

Слов'янська ТЕС.  

Котлотурбiнний цех (неблочна частина) 

У котельному вiддiленнi встановлено 2 котли типу ТП-230-2 ТКЗ "Червоний котельник" 

загальною паропродуктивнiстю 480 т/год. 

Паропродуктивнiсть котла (проектна) ст. № 6 - 230 т/год, котла № 7-250 т/год,  

тип: барабаннi - 110 кгс/см2, температура пари – - 5100 С. 

Паливо - вугiлля марки АШ та П. Розпалювальне паливо - мазут, газ. 

У 2017 роцi виконано поточний ремонт котлам №№6,7.Стан котлiв №№6,7 задовiльний.  

У турбiнному вiддiленнi встановлений 1 турбогенератор ст.№ 3 типу Т-80-90 встановленою 

потужнiстю 80 МВт. У 2017 роцi турбогенератору ст.№ 3 виконано поточний ремонт. Технiчний 

стан ТГ-3 i допомiжного устаткування задовiльний.  

Котлотурбiнний цех (блочне устаткування). 

У котельному вiддiленнi встановлено 1 прямоточний 2-х корпусний котел типу  

ТПП-200-1 ТКЗ "Червоний котельник" продуктивнiстю - 2650 т/год, тиском пари –  

255 кгс/см2, температурою пари - 5450С. 

Паливо- вугiлля марки – АШ та П. Розпалювальне - газ, мазут. 

У турбiнному вiддiленнi встановлена 1 турбiна встановленою потужнiстю 800 МВт. Турбiна блоку 

№ 7 ЛМЗ типу К-800-240-2 одновальна. 

У 2017 роцi виконано поточний ремонт корпусам котлiв №7А та №7Б та поточний ремонт 

турбогенератору № 7. Технiчний стан турбiни бл. № 7 та корпусiв котла №7А №7Б задовiльний. 

Старобешiвськая ТЕС. 

Котлотурбiнний цех 

У котельному вiддiленнi встановлено 10 енергоблокiв з котлами типу ТП-100 ТКЗ кожен 

продуктивнiстю по 640 т/год пари, тиском у барабанi - 155 кгс/см2, температурою - 5450С. 

Паливо - вугiлля марки АШ та П. Розпалювальне - газ, мазут. 

У турбiнному вiддiленнi знаходяться 10 турбiн загальною потужнiстю 2010 МВт. Енергоблок №7 

знаходиться у довгостроковому резервi з елементами консервацiї, тому наявна потужнiсть СбТЕС 

становить 1835 МВт. 

Технiчний стан котлiв задовiльний. 



Встановлена теплова потужнiсть на 01.01.2018р.:  

- Старобешiвська ТЕС 156 Гкал /год; 

- Слов'янська ТЕС 100,52 Гкал /год. 

По ПАТ "Донбасенерго" 256,52 Гкал /год. 

Фактична робоча потужнiсть по ПAT "Донбасенерго» у 2017 роцi без урахування Старобешiвської 

ТЕС склала 784,8 МВт при планi 753,7 МВт. 

План робочої потужностi по ПАТ "Донбасенерго" за 2017 рiк виконаний. 

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства.  

У зв’язку з втратою контролю над виробничими активами, якi розташованi на тимчасово 

неконтрольованiй територiї, ПАТ «Донбасенерго» не має iнформацiї про екологiчнi питання щодо 

цих активiв, якi можуть позначитись на їх використаннi. 

У 2017 роцi у порiвняннi з 2016 загальний обсяг викидiв по ПАО «Донбасенерго» зменшився на 

32,875 тис. тон. Зменшення викидiв вiдбулося за рахунок зменшення виробництва електроенергiї 

на Слов’янськiй ТЕС на 649,441 млн. кВт· г , а також за рахунок змiн у структурi 

паливоспоживання та змiною показникiв якостi використаного палива у порiвняннi з минулим 

роком. 

Збiльшення забору води по Слов’янськiй ТЕС у 2017 роцi пояснюється збiльшенням виробництва 

електроенергiї в 2017 роцi в порiвнянi с 2016р, першої черги а саме на 23,283 млн.кВт· г. Перша 

черга працює по прямоточнiй схемi водокористування, i при облiку враховується весь обсяг 

забраної поверхової води. По блоку № 7 - тiльки обсяги води, якi використовуються для 

поповнення водосховища.  

Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва на 2018 рiк. 

Запланованi витрати на капiтальне будiвництво у 2018 роцi складають 225 660 тис. грн. за рахунок 

власних коштiв Товариства, у т. ч по Слов’янськiй ТЕС складають 225 395 тис. грн, iз них:  

- нарощування золовiдвалу №1 до позначки 74,5 м, планується освоїти 580 тис. грн. та виконати 

наступний обсяг робiт: улаштування контрольно-вимiрювальних приладiв (КВП) та автодороги по 

гребеню дамби золовiдвалу; 

- реконструкцiя енергоблока ст. №7 потужнiстю 800 МВт, планується освоїти 155 737 тис. грн. та 

виконати наступнi роботи: замiну електротехнiчного обладнання (секцiя 7РВ 6 кВ), замiну 

водяного економайзера на корпусi 7Б, який вже виготовлено та впровадження газоочисної 

установки пилоприготувального цеху для досягнення викидiв до нових жорстких нормативiв; 

- реконструкцiя iнженерно-лабораторного корпусу, капiтальний ремонт буфета з елементами 

реконструкцiї, планується освоїти 1 500 тис грн. та звершити будiвельно-монтажнi роботи 

(оздоблювальнi роботи, встановлення обладнання); 

- хiмводоочистка, реконструкцiя установки очищення засмаслених та замазучених стiчних вод, 

планується освоїти 5 700 тис грн., виконати проектнi роботи та 1 етапу будiвельно-монтажних 

робiт з встановленням обладнання для очищення замасляних та замазучених стiчних вод, у зв’язку 

iз недостатнiстю на сьогоднiшнiй день на Слов’янськiй ТЕС потужностi iснуючих очисних 

споруд; 

- благоустрiй i озеленення територiї Слов'янської ТЕС (дiлянка свiтового двору та майданчика 

перед IЛК), планується освоїти 4 500 тис. грн та виконати влаштування газонiв, тротуарiв, 

площадок, висадка дерев та кущiв, малих архiтектурних форм, автоматичної системи поливу та 

електричних мереж освiтлення територiї; 

- будiвництво камер облiку водоспоживання технiчної води Слов'янської ТЕС, планується освоїти 

3 355 тис. грн.; 

- оснащення споживачiв м. Миколаївка приладами облiку горячого водопостачання, планується 

освоїти 844 тис. грн. та виконати роботи з встановлення лiчильникiв гарячої води споживачам на 

вимогу для лiцензiата з постачання теплової енергiї; 

- реконструкцiя теплових мереж промислового майданчика Слов’янської ТЕС, планується освоїти 

7 000 тис. грн. та виконати проектних та будiвельно-монтажних робiт теплових мереж 

промислового майданчика Слов’янської ТЕС; 

- будiвництво суцiльної огорожi територiї маневрового району Слов’янської ТЕС, планується 

освоїти – 2 500 тис. грн. (реалiзацiя проекту необхiдна для пiдвищення безпеки електростанцiї та 



майна); 

- реконструкцiя будiвлi по вул. Сiчових Стрiльцiв 9, планується освоїти 4 992 тис. грн. 

необхiднiсть приведення будiвлi в задовiльний стан обумовлена необхiднiстю розмiщення 

персоналу; 

- реконструкцiя теплофiкацiйного вiдбору ТГ7, планується освоїти 2 040 тис. грн. та виконати 

роботи направленi на зниження витрат на виробництво теплової енергiї для м. Миколаївка шляхом 

використання низькопотенцiйної пари; 

- будiвництво ангару для збереження вагонiв з вапном, що забезпечить збереження вапна, 

планується освоїти 4 000 тис. грн.; 

 

- прокладка нового об'їзного шляху № 37 довжиною 555 м и 2-х стрiлочних переводiв, планується 

освоїти 2 000 тис. грн. та розробити проект будiвництва, виконання будiвельно-монтажних робiт 

по улаштуванню об'їзного шляху; 

- будiвництво ланцюга скидання палива на вугiльний склад з видаленням чужорiдного матерiалу 

великої фракцiї, планується освоїти 4 926 тис. грн. та завершити роботи по монтажу 

транспортерiв; 

- реконструкцiя будiвлi готелю «Зоря», планується освоїти 500 тис. грн. та завершити роботи по 

улаштуванню зовнiшнiх електричних мереж у вiдповiдностi з технiчними умовами ДТЕК 

«Донецькобленерго» (об’єкт складає 52 номери та 86 лiжко-мiсць); 

- реконструкцiя кафе готелю "Зоря", планується освоїти – 5 000 тис. грн. та провести роботи для 

доведення до вимог сучасних санiтарних норм, розробити проектно-кошторисну документацiю та 

виконати роботи по реконструкцiї кафе готелю «Заря» пiсля придбання у власника примiщення; 

- будiвництво спортивно-оздоровчого комплексу у межах реконструкцiї профiлакторiя 

"Енергетик", планується освоїти 4 500 тис.грн. та завершити реалiзацiю проекту, комплекс 

планується ввести в експлуатацiю в 2018 роцi; 

- житлова забудова, планується виконання 1 етапу робiт з будiвництва житлового комплексу (11 

429 тис грн.); 

- ПВР майбутнiх рокiв – 4 292 тис. грн. 

Витрати на капiтальне будiвництво СО «Донбасенергоспецремонт» у 2018 роцi складають 265 тис. 

грн, iз них реконструкцiя будiвлi вул. Грушева, 9 м. Курахове по органiзацiї дiлянки з 

виготовлення сухих будiвельних сумiшей та випуску вогнезахисного складу "Детерм", планується 

розробити проект з реконструкцiї iснуючiй будiвлi з метою органiзацiї виготовлення сухих 

будiвельних сумiшей та випуску вогнезахисного складу «Детерм» для використання при 

проведеннi ремонтiв на ТЕС. 

 

 

 

 

  

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: 

- фiзично зношене обладнання, оскiльки фiзично зношене генеруюче обладнання ТЕС обмежує 

конкурентоспроможнiсть на ринку електроенергiї та виступає основним чинником зменшення 

можливостi нарощувати обсяги виробництва;  

- брак обiгових коштiв; 

- наявнiсть значних обсягiв реструктуризованої податкової заборгованостi;  

- у 2017 роцi Товариство втратило управлiння над суттєвою частиною виробничих потужностей, 

розташованих на тимчасово неконтрольованiй територiї; 

- Товариство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. 

  

Факти виплати штрафних санкцiй.  



За 2017 рiк нарахованi та пред’явленi штрафнi санкцiї внаслiдок несвоєчасного виконання 

Товариством договiрних зобов’язань по взаємовiдносинам з контрагентами (санкцiї за не 

своєчасну видачу зареєстрованих податкових накладних, а також порушення умов та термiнiв 

поставки товарiв, санкцiї за не своєчасне проведення розрахункiв за наданi послуги, поставлене 

обладнання та виконанi роботи) на загальну суму 38 050 тис.грн., у т.ч.: ПАТ «Турбоатом» дог. № 

158 вiд 24.06.2014р. («Реконструкцiя енергоблока № 6 Слов’янської ТЕС») – 34 198 тис.грн., ПАТ 

«Центренерго» дог. № 212 вiд 02.09.2014р. - 1 561 тис.грн., МПМ «Iнтерсi», дог. № 524 вiд 

20.08.2014р., № 676 вiд 09.12.2014р. - 375 тис.грн., ДП «Енергоринок» дог. № 12488/07 вiд 

23.06.2016р. – 39 тис.грн., Фiлiя ПАТ «Укрзалiзниця» дог. № (к) 123-2016-ЦЮ вiд 02.12.2016р. - 

61 тис.грн., по взаємовiдносинам з iншими контрагентами (загалом 28 пiдприємств) на загальну 

суму 1 816 тис.грн.  

За звiтний перiод за невиконання контрагентами договiрних зобов’язань, Товариством визнано 

дохiд вiд нарахування та пред’явлення штрафних санкцiй на загальну суму 2 820 тис.грн., у тому 

числi: по розрахункам з Фондом соцiального захисту iнвалiдiв, на пiдставi рiшення Суду 

прийнятого на користь Товариства щодо скасування сплачених штрафних санкцiй, нарахованих 

Фондом за недотримання Товариством 4% нормативу щодо створення робочих мiсць для 

працевлаштування iнвалiдiв.  

  

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента. 

Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається шляхом самофiнансування, залучення 

банкiвських i фiнансових кредитiв. 

Можливi шляхи, щодо покращення в майбутньому лiквiдностi пiдприємства – оптимiзацiя 

технiко-економiчних показникiв пiдприємства, модернiзацiя виробничих потужностей, 

рацiональне використання матерiально-грошових ресурсiв, ефективна робота на енергоринку з 

метою досягнення економiчно вигiдного тарифу на електроенергiю.  

  

Електроенергiя - основний вид продукцiї, що реалiзує ПАТ "Донбасенерго". Товариством 

укладений договiр з ДП "Енергоринок" на реалiзацiю електроенергiї №70/01-ЕР вiд 31.08.1999 

року, тарифи за електроенергiю складаються за алгоритмом, розробленим НКРЕКП.  

Згiдно фiнансового плану на 2017 рiк Товариство планувало отримати чистий збиток в сумi 82,335 

млн.грн., фактично отримано прибуток у сумi 57,313 млн.грн.  

Фiнансовим планом на 2018 рiк передбачено отримання чистого прибутку за результатами 

дiяльностi в сумi 191,184 млн.грн. 

  

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента: 

 

Стратегiя Товариства нацiлена на оновлення та удосконалення основних фондiв для забезпечення 

ефективної роботи в сформованих умовах функцiонування ринку електроенергiї в Українi. 

ПАТ «Донбасенерго» реалiзує свою стратегiю через виконання розроблених Товариством програм 

на рiк: 

- проведення ремонтiв та пiдвищення надiйностi роботи основного та допомiжного обладнання 

Слов'янської ТЕС; 

- зниження питомих витрат умовного палива на вiдпуск електроенергiї ПАТ "Донбасенерго"; 

- скорочення споживання природнього газу. 

Мета ПАТ «Донбасенерго»: 

- ефективний i сталий розвиток; 

- збiльшення iнвестицiйної привабливостi; 

- зростання виручки i прибутку, пiдвищення лiквiдностi; 

- зниження витрат i пiдвищення ефективностi управлiння; 

- зниження ризикiв дiяльностi компанiї; 



- створення команди професiоналiв i розвиток довiри в колективi. 

Шляхи досягнення цiлей: 

- нацiленiсть на задоволення споживача; 

- максимальна прозорiсть бiзнесу; 

- пiдтримання довгострокових вiдносин з ключовими партнерами. 

 

З метою досягнення цiлей, представники Товариства будуть брати участь у всебiчному розвитку 

вiдносин на Об’єднаному ринку електроенергiї України та виконувати свої обов’язки лiцензiата з 

виробництва електроенергiї.  

 

Виробництво продукцiї 

Прогнознi ключовi показники технiко - економiчної дiяльностi на 2018 рiк, якi затверджено 

12.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго», не враховують показники 

виробничої дiяльностi Старобешiвської ТЕС та передбачають виробiток електроенергiї по 

Слов'янськiй ТЕС - 2 505,000 млн. кВтг. 

Корисний вiдпуск електроенергiї Товариства споживачам у 2018 роцi заплановано на рiвнi 2 

232,400 млн. кВтг. Виробництво теплової енергiї Товариства у прогнозних ключових показниках 

2018 року становить 66,507 тис.Гкал. Заплановано досягти загальну рентабельнiсть виробництва 

електроенергiї ПАТ «Донбасенерго» у 2018 року з урахуванням iнвестицiйної складової на рiвнi 

10,76%. 

Капiтальнi iнвестицiї 

Освоєння капiтальних iнвестицiй в 2018 роцi в розмiрi 496 522 тис. грн. заплановано по наступних 

напрямках: 

- iнвестицiї у капiтальне будiвництво - 225 660 тис. грн. 

- iнвестицiї у придбання машин та обладнання - 109 627 тис. грн. 

- витрати на iншi необоротнi матерiальнi активи - 6 791 тис. грн. 

- витрати, пов'язанi з полiпшенням об'єкта (капiтальний ремонт) - 125 230 тис. грн. 

- iнвестицiї в нематерiальнi активи - 29 214 тис. грн. 

Освоєння iнвестицiй передбачено за рахунок джерел: 

- власнi кошти -367 260 тис. грн. 

- кредит банку-129 262 тис. грн. 

Фiнансова дiяльнiсть 

Згiдно фiнансового плана Товариство планує отримати в 2018 роцi чистий прибуток вiд 

фiнансово-господарської дiяльностii у сумi 191,2 млн.грн., ЕВIТDA - 443,5 млн. грн. 

На 2018 рiк заплановано чистий дохiд вiд реалiзацiї електричної та теплової енергiї - 4 437,7 

млн.грн. (93,9% в структурi загальних доходiв 4 724,4 млн.грн.). 

Заплановано на 2018 рiк адмiнiстративних витрат - 318,4 млн. грн. 

Вiд фiнансової дiяльностi Товариство планує отримати збиток у сумi 51,4 млн.грн. що є наслiдком 

зменьшення фiнансових доходiв у зв’язку з необхiднiстю повернення ДП «Енергоринок» ранiше 

залучених у 2015 роцi кредитiв. 

 

Персонал 

ПАТ «Донбасенерго» цiнує та поважає своїх спiвробiтникiв. Перед Товариством стоять завдання, 

якi може вирiшити тiльки команда професiоналiв, тому Дирекцiя зацiкавлена в розвитку кадрового 

потенцiалу та буде i надалi залучати висококвалiфiкований персонал. 

Кадрова полiтика базується на наступних принципах: 

- дотримання чинного трудового законодавства України;  

- забезпечення конкурентоспроможної винагороди спiвробiтникам з урахуванням їх 

професiоналiзму, складностi виконання робiт i ступеня вiдповiдальностi; 

- надання соцiальної пiдтримки спiвробiтникам ПАТ «Донбасенерго»; 

- iнвестицiї в освiту та навчання спiвробiтникiв з метою допомогти їм реалiзувати свiй потенцiал. 

  



Протягом звiтного року витрати на дослiдження та розробки емiтентом не здiйснювалися. 

  

Станом на 31.12.2017 в судi розглядаються справи, сума за якими перевищує 10% суми активiв 

Товариства станом на 31.12.2016р.: 

1. Справа №905 /818/17 за позовом ПАТ «Донбасенерго» до ТОВ ДТЕК «Високовольтнi мережi» 

про стягнення заборгованостi за поставлену електроенергiю на тимчасово неконтрольованiй 

територiї на суму 1 088 525 600,02 грн. Справа перебуває на стадiї розгляду в господарському судi 

Донецької областi. 

2. Справа №905 /817/17 за позовом ПАТ «Донбасенерго» до ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго» про 

стягнення заборгованостi за поставлену електроенергiю на тимчасово неконтрольованiй територiї 

на суму 2 224 810 919,16 грн. Справа перебуває на стадiї розгляду в господарському судi 

Донецької областi. 

  

За 2017 рiк при запланованому результатi до оподаткування (збитку) в сумi 47 746 тис.грн., 

фактично отримано прибуток в сумi 376 774 тис.грн. ЕВIТDА за 2017 рiк склала 1 632 069 тис.грн. 

Фактичнi результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк сформованi пiд впливом 

подiй, що склалися у березнi мiсяцi 2017 року - втрата контролю над господарською дiяльнiстю 

Старобешiвської ТЕС, а також частини структурних одиниць, виробничi потужностi яких 

розташованi на тимчасово неконтрольованiй територi, а також невизнання у вiдповiдностi до 

вимог МСБО, Облiкової полiтики Товариства виручки (отриманих доходiв) вiд реалiзацiї 

електричної енергiї по Старобешiвськiй ТЕС за сiчень-лютий 2017р. (-) 1 029,5 млн.грн.; 

рекласифiкацiя витрат на виробництво та реалiзацiю електричної енергiї по Старобешiвськiй ТЕС 

за сiчень-лютий 2017 року у вiдповiдностi до 14 МСФЗ (IА8) 18 «Виручка», а саме: собiвартiсть 

виробництва е/е (-) 772,6 млн.грн./ iншi операцiйнi витрати (+) 772,6 млн.грн.; вiдображення у 

фiнансовiй звiтностi Товариства, з урахуванням роз’яснень наданих Мiнiстерством фiнансiв 

України вiд 19.05.2017 № 35230-07-10/133, резервiв витрат на суму залишкової вартостi 

необоротних активiв щодо яких втрачено фактичний контроль, якi розташованi на тимчасово- 

неконтрольованiй територiї (основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi, нематерiальних активiв) 

на загальну суму 886,1 млн.грн.; вiдображення в облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства сум 

нарахованих штрафних санкцiй за несвоєчасне виконання зобов’язань Товариства по розрахункам 

з державним бюджетом з податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв, санкцiй за несвоєчасну 

реєстрацiю виписаних податкових накладних в системi електронного адмiнiстрування ПДВ, 

санкцiй за невиконання договiрних зобов’язань по розрахункам з пiдгiриємствами-

вуглепостачальниками технологiчного палива для потреб Старобешiської ТЕС на загальну суму 

460,4 млн.грн. 

Результатом дiяльностi за 2017 рiк до оподаткування є прибуток у сумi 400 118 тис. грн. при 

запланованому збитку у сумi 47 746 тис.грн. 

Податок на прибуток за результатами дiяльностi за 2017 рiк склав 323 663 тис.грн. тис.грн. Таким  

чином, чистий прибуток Товариства за 12 мiсяцiв 2017 року складає 57 313 тис. гри. Результат 

дiяльностi покращено на 139 648 тис.грн. 

На покращення фiнансового результату вiдносно планового показника вплинули: 

З позитивного боку: 

- збiльшення по Слов’янськiй ТЕС тарифу на вiдпуск електричної енергiї без урахування 

iнвестицiйної складової на 40,32 коп/кВтг, збiльшення виробiтку електричної енергiї на 4,6% i, як 

наслiдок корисного вiдпуску на 121,6 млн.кВтг, що покращило фiнансовi показники на загальну 

суму 1 046,3 млн.грн.; 

- визнання iнших операцiйних доходiв вiд коригування (зменшення) створених станом на 

01.01.2017р. резервiв майбутнiх витрат та забезпечень на 954,8 млн.грн. в результатi проведеної 

переоцiнки визнаних зобов’язань щодо обсягiв та вартостi поставленого впродовж грудня 2016 - 

лютого 2017 року на тимчасово неконтрольованiй територiї технологiчного палива; 

- визнання iнших операцiйних доходiв за рахунок погашення ДП «Енергоринок» дебiторської 



заборгованостi за вiдпущену у жовтнi 2000р., лютому-листопадi 2004 року, вереснi-груднi 2014 

року, сiчнi, березнi-квiтнi, серпнi 2015 року електричну енергiю по якiй станом на 01.01.2017р. 

було створено резерв сумнiвних боргiв, за рахунок фактичного проведення у груднi 2017 року 

розрахункiв вiдповiдно до постанови КМУ № 971 вiд 06.12.2017 року «Про затвердження Порядку 

та умов надання у 2017 роцi субвенцiї з державного бюджету обласному бюджету Донецької 

областi на погашення заборгованостi за електричну енергiю пiдприємств водопостачання» на суму 

438,9 млн.грн., очiкуваних у сiчнi 2018р. розрахункiв на виконання розпорядження КМУ № 776-р 

вiд 10.10.2017р. «Про заходи щодо стабiлiзацiї роботи енергогенеруючих компанiй теплових 

електростанцiй» на суму 225,8 млн.грн.; 

- зменшення iнших операцiйних витрат на утримання та реконструкцiю об’єктiв соцiально- 

культурного призначення на 45,6 млн.грн. за рахунок коригування сум понесених витрат на 

реконструкцiю об’єктiв, якi мають подвiйне значення щодо критерiїв визнання активiв 

(«Будiвництво спортивно-оздоровчого комплексу «Енергетик»), з подальшою капiталiзацiєю цих 

витрат; 

- вiдображення у складi iнших витрат резервiв вiд зменшення корисностi необоротних активiв, 

щодо яких втрачено фактичний контроль (основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, 

iнвестицiйної нерухомостi, нематерiальних активiв), якi розташованi на тимчасово- 

неконтрольованiй територiї, в сумi доведення їх балансової вартостi до нуля на 886,0 млн.грн.; 

- вiдображення у складi iнших операцiйних витрат резервiв вiд знецiнення запасiв (поточних 

запасiв, готової продукцiї, незавершеного виробництва) на загальну суму 199,8 млн.грн. 

З негативного боку: 

- збiльшення iнших операцiйних витрат вiд визнання економiчних санкцiй на загальну суму 460,4 

млн.грн., а саме: санкцiй по розрахункам з державним бюджетом на суму 103,4 млн.грн. 

(внаслiдок несвоєчасної сплати Товариством розрахованих за результатами дiяльностi на 

тимчасово-неконтрольованiй територiї податкiв та обов’язкових платежiв); на виконання п. 126.1 

статтi 126, п. 129.4 статтi 129, п. 139.1 статтi 139 роздiлу III Податкового кодексу України 

проведена оцiнка та визнанi зобов’язання щодо штрафних санкцiй за несвоєчасну реєстрацiю 

виписаних податкових накладних; на суму розстрочених за рiшенням суду податкових 

зобов’язань; на суму недоїмки по розрахункам з бюджетом; за несвоєчасну сплату розрахованих за 

результатами господарської дiяльностi на тимчасово-неконтрольованiй територiї податкiв та 

обов’язкових платежiв - 110,2 млн.грн.; на виконання ст. 230 Господарського кодексу України, 

умов укладених договорiв на поставку вугiльної продукцiї, поставку електричної енергiї для 

власних потреб по взаємовiдносинам з контрагентами на тимчасово-неконтрольованiй територiї, 

проведена оцiнка та визнанi зобов’язання щодо сум штрафних санкцiй (3% рiчних, пеня за 

несвоєчасно проведенi розрахунки, втрати вiд iнфляцiї) на загальну суму 440,8 млн.грн., з яких за 

2017 рiк на суму 246,8 млн.грн.; 

- не вiдображення у консолiдованiй звiтностi результатiв основної дiяльностi по Старобешiвськiй 

ТЕС за березень 2017 року внаслiдок втрати контролю за господарською дiяльнiстю та 

виробничими активами, якi розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї, вiдсутностi 

первинних документiв, доступу до iнформацiї, що достовiрно пiдтверджує обсяг понесених 

витрат, суми отриманих доходiв, а також невизнання сум виручки (нарахованих доходiв вiд 

реалiзацiї електричної енергiї на тимчасово неконтрольованiй територiї) за сiчень-лютий 2017 

року на  

1 029,5 млн.грн. у зв’язку з невiдповiднiстю виручки критерiям визнання доходу згiдно 14 МСФЗ 

(IАS) 18 «Виручка» у складi доходiв. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1550154 809881 0 0 1550154 809881 

будівлі та споруди 208827 210422 0 0 208827 210422 

машини та 

обладнання 
1317866 578262 0 0 1317866 578262 

транспортні засоби 16397 16034 0 0 16397 16034 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 7064 5163 0 0 7064 5163 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1550154 809881 0 0 1550154 809881 

Опис Опис: Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi 

засоби визначенi згiдно М(С)ФО №16 «Основнi засоби». 

Основнi засоби вiдображуються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого 

зносу згiдно з правилами прямолiнiйного методу амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi.  

Об'єктом основних засобiв признається матерiальний актив, очiкуваний строк корисного 

використання якого бiльше 1 року, та вартiсть яких перевищує 2500 грн., а з 01.08.2015р 

вартiсть яких перевищує 6000 грн. 

Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були 

замiненi, списуються.  

Витрати на позики, пов’язанi безпосередньо з будiвництвом квалiфiкованого активу, якщо для 

доведення останнього до стану використання за призначенням знадобиться значний перiод часу, 

пiдлягають капiталiзацiї.  

Амортизацiя ґрунтується на таких строках корисного використання: 

Будiвлi ти споруди 15-60 рокiв 

Машини та виробниче обладнання 5-40 рокiв 

Транспортнi засоби, 5-10 рокiв  

Iнвентар та приладдя 2-12 рокiв 

Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання. 

У складi iнвестицiйної нерухомостi враховується нерухомiсть, яка знаходиться у володiннi з 

метою отримання орендних платежiв або приросту капiталу або i того i iншого. 

Для облiку iнвестицiйної нерухомостi використовується модель облiку за фактичними 

витратами i всi витрати пiсля визнання враховуються за тими ж принципами, що по основних 

засобах. 

 

Iнформацiя про змiни первiсної вартостi i зносу основних засобiв  



протягом звiтного перiоду у тис.грн.: 

залишок на початок року:  

первiсна вартiсть 3 913 327 

знос 2 356 521 

залишкова вартiсть 1 547 806 

 

надiйшло всього (первiсна вартiсть 193 630 

у т. ч. введено в дiю (з 15 рахунка) 125 887 

безкоштовно отриманi 5 

забеспечення (резерв) на консервацiю золовiдвалiв 678738 

 

вибуло всього:  

первiсна вартiсть 8 786 

знос 8 691 

залишкова вартiсть 95 

у т. ч. лiквiдовано (списано):  

первiсна вартiсть 8 784 

знос 89689 

залишкова вартiсть 95 

передано для продажу 

первiсна вартiсть 2 

знос 2 

залишкова вартiсть 0  

нараховано амортизацiї 70 394 

нараховано резерв по знецiненню кап.iнвестицiй 861 663 

залишок на кiнець звiтного перiоду:  

первiсна вартiсть 4 098 171 

знос 3 288 887 

залишкова вартiсть 809 284 

Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних 

необоротних нематерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 

100%.  

Iнформацiя про змiни первiсної вартостi i зносу iнвестицiйної нерухомостi протягом звiтного 

перiоду наведена нижче у тис.грн.  

Залишок на початок року у тис.грн:  

первiсна вартiсть 4 758 

знос 2 410 

залишкова вартiсть 2 348 

надiйшло всього (первiсна вартiсть) 155 

у т. ч. введено в дiю (з 15 рахунка) 155 

Зменшення корисностi (резерв знецiнення) 1 878 

Нарахована амортизацiя 28 

Залишок на кiнець звiтного перiоду у тис.грн.:  

первiсна вартiсть 4 913 

знос 4 316 

залишкова вартiсть 597 

 

Станом на кiнець перiоду рiвень зносу основних засобiв становить 80%.  

Ступень використання основних виробничих потужностей становить 32.8%. 

Основнi засоби в заставу не надавалися.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

466449 476780 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
236443 236443 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 
236443 236443 



грн)  

Опис Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi 

активи + Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання i забеспечення - Поточнi 

зобов'язання i забезпечення. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на звiтну дату дорiвнює 466 449 тис.грн., тобто 

бiльше скоригованого статутного капiталу, який дорiвнює 236 443 тис.грн. Це вiдповiдає 

вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України щодо розмiру чистих активiв 

акцiонерного товариства. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 285552.43 X X 

у тому числі:   

Невiдн.кред лiнiя АТ 

"Ощадбанк"  

11.06.2013 31879.94 19 31.10.2018 

Невiдн.кред.лiнiя АТ 

"Ощадбанк"  

11.06.2013 31996.57 19 31.10.2018 

вiдновл.кред.лiнiя АТ 

"Ощадбанк" 

27.06.2017 150000 18.5 01.06.2018 

вiдновл.кред.лiнiя АТ 

"Ощадбанк"  

10.10.2017 68475.92 18.5 01.09.2018 

фiн.кредит ТОВ "ФК 

"Артфiн" 

03.02.2016 3200 35 01.02.2019 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

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 516585.00 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 2948.52 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 4314197.05 X X 



Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 5119283.00 X X 

Опис: Протягом 2017 року ПАТ «Донбасенерго» уклало з АТ «Ощадбанк» договiр про надання 

банкiвської гарантiї в сумi 12,5 тис. грн. термiном дiї до 15.06.2017 року. 

Також 27.06.2017 року ПАТ «Донбасенерго» уклало з АТ «Ощадбанк» договiр 

короткострокової вiдновлювальної кредитної лiнiї з лiмiтом 150 000,0 тис. грн., для 

поповнення обiгових коштiв, зi строком повернення 01.06.2018 року, пiд 18,5 % рiчних.  

Крiм того 10.10.2017 року ПАТ «Донбасенерго» уклало з АТ «Ощадбанк» договiр 

короткострокової вiдновлювальної кредитної лiнiї з лiмiтом 100 000,0 тис. грн., для 

поповнення обiгових коштiв, зi строком повернення 01.09.2018 року, пiд 18,5 % рiчних. 

Станом на 31.12.2017 заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 516 585 тис.грн., 

у тому числi податковий борг (недоїмка) 46 988 тис.грн., розстрочення податкового боргу 

складає 375 228 тис.грн. Недоїмка з податкiв до бюджету виникла за результатами 

дiяльностi СО ПАТ «Донбасенерго» «Старобешiвська ТЕС», над якою втрачено контроль 

управлiння в березнi 2017р. 

Сума 5 119 283.00 тис.грн. рядку "Усього забов`язань" включає суму довгострокових 

зобов'язань i забезпечень та поточних зобов'язань i забезпечень (сума пiдсумкiв роздiлiв II 

та III пасиву балансу).  

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у 

грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Електроенергiя з 

iнвестицiйною 

складовою  

3027678 

тис.кВтг 
5781012 99.5 

2121270 

тис.кВтг 
4751496 99.5 

2 Теплоенергiя 56934 Гкал 26368 0.5 55208 Гкал 25722 0.5 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 електроенергiя 100 

1.1 матерiальнi витрати 86.5 

1.2 витрати на оплату працi  7.8 

1.3 єдиний соцiальний внесок 1.7 

1.4 амортизацiя 1.7 

1.5 iншi витрати 2.3 

2 теплова енергiя  100 

2.1 матерiалнi витрати 70.8 

2.2 витрати на оплату працi 17.3 

2.3 єдиний соцiальний внесок 3.8 

2.4 амортизацiя 3.8 



2.5 iншi акцiонери  4.3 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасенерго" 

8304000 5250355 158.1607 

вугiлля 

(вугiльна 

продукцiя) 

для 

власного 

споживання  

20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення 

ПАТ «Донбасенерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

значних правочинiв, а саме: 

- правочинiв з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергiї 

в кiлькостi  

4 000 000 (чотири мiльйони) тон з граничною сукупною вартiстю 8 304 000 тис. грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 р.) становить 5 250 355 

тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 158,1607%. 

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

13.04.2017р. - 23 249 874 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 396 662 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

2 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасенерго"  

13063109 5250355 248.8043 
електрична 

енергiя  
20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення 

ПАТ «Донбасенерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

значних правочинiв, а саме: 

- правочинiв з продажу електричної енергiї власного виробництва з граничним сукупним об’ємом 9 384 000 000 кВт.год. на суму 

13 063 109 тис. грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 р.) становить 5 250 355 

тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 248,8043%. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

13.04.2017р. - 23 249 874 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 396 662 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

3 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасенерго"  

6000000 5250355 114.2780 
електрична 

енергiя  
20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення 

ПАТ «Донбасенерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

значних правочинiв, а саме: 

- правочинiв з купiвлi електричної енергiї (на внутрiшньому ринку України та за зовнiшньо - економiчними контрактами) з 

граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) кВт.год, загальною сукупною вартiстю, що не 

перевищує еквiвалент 6 000 000 тис. грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 р.) становить 5 250 355 

тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 114,2780%. 

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

13.04.2017р. - 23 249 874 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 396 662 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

4 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасенерго" 

6000000 5250355 114.2780 
електрична 

енергiя  
20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення 

ПАТ «Донбасенерго» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

значних правочинiв, а саме: 

- правочинiв з продажу електричної енергiї (на внутрiшньому ринку України та за зовнiшньо - економiчними контрактами), що 

буде куплена Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) кВт.год, загальною 

сукупною вартiстю, що не перевищує еквiвалент 6 000 000 тис. грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 р.) становить 5 250 355 

тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 114,2780%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, станом на 

13.04.2017р. -  

23 249 874 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 396 662 шт. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 18.01.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ 

"Донбасенерго"  

1292610.77 3629917 35.6099 електрична енергiя 19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" 18.01.2017р. 

(протокол №27) прийняте рiшення про схвалення договору (правочину) купiвлi - продажу електричної енергiї №200715-5Д12/61 вiд 

20.07.2015р. 

Предмет правочину - електрична енергiя. 

Ринкова вартiсть електричної енергiї, яка продана за договором у перiод травень 2015 р. - квiтень 2016 р., становить 1292610,77 тис.грн. (з 

ПДВ). 

Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2014 р. становить 3 629 917 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi електричної енергiї, що продана по договору за перiод травень 2015 р. - квiтень 2016р., до вартостi активiв 

емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк становить 35,6099%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 23 248 941 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 18.01.2017 – 20 499 304 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 20 301 150 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 198 151 шт. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного.  

2 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

807388.46 5545773 14.5586 

комплекс робiт та 

послуг, що включає 

розробку проектної 

документацiї, 

виготовлення 

19.01.2017 www.de.com.ua  



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обладнання та запасних 

частин, поставку 

обладнання, виконання 

шефмонтажних робiт, 

шефналагоджувальних 

робiт, розробку 

пусконалагоджувальної 

документацiї, 

виконання гарантiйних 

випробувань та iнше, 

по двох парових 

конденсацiйних 

турбоустановках 

номiнальною 

електричною 

потужнiстю не нижче 

330 МВт (кожна) для 

енергоблокiв 6б та 6а 

Слов’янської ТЕС.  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення Контракту №158 вiд 24  

червня 2014р. 

Предмет правочину – комплекс робiт та послуг, що включає розробку проектної документацiї, виготовлення обладнання та запасних частин, 

поставку обладнання, виконання шефмонтажних робiт, шефналагоджувальних робiт, розробку пусконалагоджувальної документацiї, 

виконання гарантiйних випробувань та iнше, по двох парових конденсацiйних турбоустановках номiнальною електричною потужнiстю не 

нижче 330 МВт (кожна) для енергоблокiв 6б та 6а Слов’янської ТЕС. 

Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 807 388,46 тис. грн. (з ПДВ). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить – 14,5586%. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

3 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

807388.46 5545773 14.5586 

комплекс робiт та 

послуг, що включає 

розробку проектної 

документацiї, 

виготовлення 

обладнання та запасних 

частин, поставку 

обладнання, виконання 

шефмонтажних робiт, 

шефналагоджувальних 

робiт, розробку 

пусконалагоджувальної 

документацiї, 

виконання гарантiйних 

випробувань та iнше, 

19.01.2018 www.de.com.ua  



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по двох парових 

конденсацiйних 

турбоустановках 

номiнальною 

електричною 

потужнiстю не нижче 

330 МВт (кожна) для 

енергоблокiв 6б та 6а 

Слов’янської ТЕС.  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди №1 вiд 

20 сiчня 2016р. до Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. 

Предмет правочину (Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 20.01.2016р.) – комплекс робiт та послуг, 

що включає розробку проектної документацiї, виготовлення обладнання та запасних частин, поставку обладнання, виконання шефмонтажних 

робiт, шефналагоджувальних робiт, розробку пусконалагоджувальної документацiї, виконання гарантiйних випробувань та iнше, по двох 

парових конденсацiйних турбоустановках номiнальною електричною потужнiстю не нижче 330 МВт (кожна) для енергоблокiв 6б та 6а 

Слов’янської ТЕС. 

Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину (Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 

20.01.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства – 807 388,46 тис. грн. (з ПДВ). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить – 14,5586%. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

4 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

807388.46 5545773 14.5586 

комплекс робiт та 

послуг, що включає 

розробку проектної 

документацiї, 

виготовлення 

обладнання та запасних 

частин, поставку 

обладнання, виконання 

шефмонтажних робiт, 

шефналагоджувальних 

робiт, розробку 

пусконалагоджувальної 

документацiї, 

виконання гарантiйних 

випробувань та iнше, 

по двох парових 

конденсацiйних 

турбоустановках 

номiнальною 

електричною 

потужнiстю не нижче 

330 МВт (кожна) для 

енергоблокiв 6б та 6а 

19.01.2017 www.de.com.ua  



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Слов’янської ТЕС. 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди №2 вiд 

01 серпня 2016р. до Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. 

Предмет правочину (Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 20.01.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 

01.08.2016р.) – комплекс робiт та послуг, що включає розробку проектної документацiї, виготовлення обладнання та запасних частин, 

поставку обладнання, виконання шефмонтажних робiт, шефналагоджувальних робiт, розробку пусконалагоджувальної документацiї, 

виконання гарантiйних випробувань та iнше, по двох парових конденсацiйних турбоустановках номiнальною електричною потужнiстю не 

нижче 330 МВт (кожна) для енергоблокiв 6б та 6а Слов’янської ТЕС. 

Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину (Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 

20.01.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства – 807 388,46 тис. грн. (з ПДВ). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить – 14,5586%. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

5 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1166578.5 5545773 21.0355 

комплекс робiт та 

послуг, що включає 

розробку проектної 

документацiї, 

виготовлення 

обладнання та запасних 

частин, поставку 

обладнання, виконання 

шефмонтажних робiт, 

шефналагоджувальних 

робiт, розробку 

пусконалагоджувальної 

документацiї, 

виконання гарантiйних 

випробувань та iнше, 

по двох парових 

конденсацiйних 

турбоустановках 

номiнальною 

електричною 

потужнiстю не нижче 

330 МВт (кожна) для 

енергоблокiв 6б та 6а 

Слов’янської ТЕС. 

Ринкова вартiсть майна 

та послуг, що є 

предметом правочину 

(Контракту №158 вiд 

24 червня 2014р. з 

урахуванням 

додаткової угоди №1 

19.01.2017 www.de.com.ua  



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вiд 20.01.2016р., 

додаткової угоди №2 

вiд 01.08.2016р. та 

додаткової угоди №3 

вiд 22.12.2016р.), 

визначена вiдповiдно 

до законодавства – 1 

166 578,5 тис. грн. (з 

ПДВ).  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди №3 вiд 

22 грудня 2016р. до Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. 

Предмет правочину (Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 20.01.2016р., додаткової угоди №2 вiд 

01.08.2016р. та додаткової угоди №3 вiд 22.12.2016р.) – комплекс робiт та послуг, що включає розробку проектної документацiї, 

виготовлення обладнання та запасних частин, поставку обладнання, виконання шефмонтажних робiт, шефналагоджувальних робiт, розробку 

пусконалагоджувальної документацiї, виконання гарантiйних випробувань та iнше, по двох парових конденсацiйних турбоустановках 

номiнальною електричною потужнiстю не нижче 330 МВт (кожна) для енергоблокiв 6б та 6а Слов’янської ТЕС. 

Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину (Контракту №158 вiд 24 червня 2014р. з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 

20.01.2016р., додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р. та додаткової угоди №3 вiд 22.12.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства – 

1 166 578,5 тис. грн. (з ПДВ). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить – 21,0355%. 

Cтатутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

6 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори акцiонерiв 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

2500000 5250355 47.6158 

кредит у виглядi 

мультивалютної 

вiдновлювальної 

кредитної лiнiї.  

20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняте рiшення про схвалення в повному обсязi 

додаткового договору (правочину) №1 вiд 26.06.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений 

Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129). 

Предмет правочину (Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р.) - кредит у виглядi мультивалютної вiдновлювальної 

кредитної лiнiї. 

Лiмiт кредитування - 2 500 000 тис.грн. 

Згiдно з додатковим договором №1 вiд 26.06.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р. лiмiт кредитування не 

змiнювався. 

Вартiсть активiв емiтента вiдповiдно до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. становить 3 629 917 тис.грн. 

Спiввiдношення лiмiту кредитування до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р. - 68,8721% 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 47,6158%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 20 307 738 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

7 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори акцiонерiв 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

2500000 5250355 47.6158 

кредит у виглядi 

мультивалютної 

вiдновлювальної 

кредитної лiнiї.  

20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняте рiшення про схвалення в повному обсязi 

додаткового договору (правочину) №2 вiд 17.07.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений 

Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129). 

Предмет правочину (Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р.) - кредит у виглядi мультивалютної вiдновлювальної 

кредитної лiнiї. 

Лiмiт кредитування - 2 500 000 тис.грн. 

Згiдно з додатковим договором №2 вiд 17.07.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р. лiмiт кредитування не 

змiнювався. 

Вартiсть активiв емiтента вiдповiдно до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. становить 3 629 917 тис.грн. 

Спiввiдношення лiмiту кредитування до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р. - 68,8721% 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 47,6158%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 20 307 738 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

8 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори акцiонерiв 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

2500000 5250355 47.6158 

кредит у виглядi 

мультивалютної 

вiдновлювальної 

кредитної лiнiї.  

20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняте рiшення про схвалення в повному обсязi 

додаткового договору (правочину) №3 вiд 28.09.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений 

Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129). 

Предмет правочину (Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р.) - кредит у виглядi мультивалютної вiдновлювальної 

кредитної лiнiї. 

Лiмiт кредитування - 2 500 000 тис.грн. 

Згiдно з додатковим договором №3 вiд 28.09.2015р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р. лiмiт кредитування не 

змiнювався. 

Вартiсть активiв емiтента вiдповiдно до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. становить 3 629 917 тис.грн. 

Спiввiдношення лiмiту кредитування до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р. - 68,8721% 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 47,6158%. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 20 307 738 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

9 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори акцiонери 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

2500000 5250355 47.6158 

кредит у виглядi 

мультивалютної 

вiдновлювальної 

кредитної лiнiї.  

20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняте рiшення про схвалення в повному обсязi 

додаткового договору (правочину) №4 вiд 20.12.2016р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений 

Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129). 

Предмет правочину (Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р.) - кредит у виглядi мультивалютної вiдновлювальної 

кредитної лiнiї. 

Лiмiт кредитування - 2 500 000 тис.грн. 

Згiдно з додатковим договором №4 вiд 20.12.2016р. до Договору кредитної лiнiї №26-15-19/13 вiд 24 жовтня 2013р. лiмiт кредитування не 

змiнювався. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р. - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 

31.12.2015р. становить 45,0794% 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 47,6158%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 20 307 738 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

10 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори акцiонерiв 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

2187760.62 5250355 41.6688 майновi права 20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняте рiшення про схвалення в повному обсязi 

додаткового договору (правочину) №1 вiд 20.12.2016р. до Договору застави майнових прав №25 вiд 24 жовтня 2013р., що укладений 

Товариством з Публiчним акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129). 

Предмет правочину (Договору застави майнових прав №25 вiд 24 жовтня 2013р.) - майновi права - права вимоги вiд Боржникiв здiйснення 

платежiв на користь Заставодавця за поставлену електроенергiю за договором №70/01-ЕР вiд 31.08.1999р. 

Вартiсть предмету застави вiдповiдно до додаткового договору №1 вiд 20.12.2016р. - 2 187 760,62 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р. - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 

31.12.2015р. становить 39,4492% 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 41,6688%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 20 307 738 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

Статутом ПАТ "Донбасенерго" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного. 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 18.01.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

600000 5545773 10.8191 
вугiльна 

продукцiя  
19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

18.01.2017р. (протокол №27) прийняте рiшення про схвалення договору (правочину) №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї 

вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 600 000 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останьої рiчної звiтностi станом на 31.12.2015р. - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 10,8191%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23248941 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 18.01.2017 - 20499304 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14396856 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 191369 шт. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

2 18.01.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1200000 5545773 21.6381 
вугiльна 

продукцiя  
19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

18.01.2017р. (протокол №27) прийняте рiшення про схвалення додаткової угоди (правочину) №1 вiд 01.07.2016р. до договору 

№05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 01.07.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства - 1 200 000 тис.грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi станом на 31.12.2015р. - 5 545 773 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

- 21,6381%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23248941 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 18.01.2017 - 20499304 шт.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14396856 шт.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 191369 шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. з урахуванням додаткової угоди 

№1 вiд 01.07.2016р.):  

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину;  

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору до 01.05.2017р. 

3 18.01.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ 

"Донбасенерго"  

1200000 5545773 21.6381 
вугiльна 

продукцiя  
19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

18.01.2017р. (протокол №27) прийняте рiшення про схвалення додаткової угоди (правочину) №2 вiд 01.09.2016р. до договору 

№05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 01.07.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 01.09.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 

200 000 тис.грн. з ПДВ. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi станом на 31.12.2015р. - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

- 21,6381%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23248941 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 18.01.2017 - 20499304 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14396856 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 191369 шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. з урахуванням додаткової угоди 

№1 вiд 01.07.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 01.09.2016р.): 

-предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 

-особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору до 01.05.2017р. 

4 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

1468.97 5545773 0.0265 

запаснi 

частини в 

асортиментi 

до тепловозу 

19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №684 вiд 29 вересня 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 468,97 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0265%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - запаснi частини в асортиментi до тепловозу; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

5 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

292.29 5545773 0.0053 

запаснi 

частини в 

асортиментi 

до тепловозу 

19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №696 вiд 07 жовтня 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 292,29 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0053%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - запаснi частини в асортиментi до тепловозу; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

6 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1164.03 5545773 0.021 

запаснi 

частини до 

тепловозу в 

асортиментi 

19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №705 вiд 10 жовтня 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 164,03 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,021%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - запаснi частини до тепловозу в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

7 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1496.40 5545773 0.027 
труба ф 25 х 

3,5 мм ст 20 
19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №176 вiд 17 листопада 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 496,40 тис.грн. з ПДВ . 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,027%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба ф 25 х 3,5 мм ст 20; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

8 18.01.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

1684.53 5545773 0.0304 
труби сталевi 

в асортиментi 
19.01.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 18.01.2017р. (протокол №14) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №20-24/10/16 вiд 24 жовтня 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 684,53 тис.грн. з ПДВ . 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0304%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труби сталевi в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

9 09.02.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

7020 5545773 0.1266 
дизельне 

паливо 
09.02.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 09.02.2017р. (протокол №15) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №АУП-01-11/00001 вiд 01 листопада 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 7 020 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,1266%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 30.09.2017р. 

10 09.02.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

7020 5545773 0.1266 
дизельне 

паливо 
09.02.2017 www.de.com.ua  

Опис: 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 09.02.2017р. (протокол №15) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди 

(правочину) №1 вiд 09 листопада 2016р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00001 вiд 01 листопада 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума згiдно договору з урахуванням додаткової угоди), визначена вiдповiдно до 

законодавства, становить 7 020 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,1266%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї додаткової угоди та договору до 30.09.2017р. 

11 09.02.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

1701 5545773 0.0307 
бензин марки 

А-92 
09.02.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 09.02.2017р. (протокол №15) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №АУП-01-11/00002 вiд 01 листопада 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 701 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0307%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - бензин марки А-92; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 30.09.2017р. 

12 09.02.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

1701 5545773 0.0307 
бензин марки 

А-92 
09.02.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 09.02.2017р. (протокол №15) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди 

(правочину)№1 вiд 09 листопада 2016р.до договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00002 вiд 01 листопада 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору з урахуванням додаткової угоди), визначена вiдповiдно до законодавства, 

становить 1 701 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0307%. 
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або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - бензин марки А-92; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї додаткової угоди до договору до 30.09.2017р. 

13 09.02.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

21525 5545773 0.3881 

кулi сталевi 

молольнi в 

асортиментi 

09.02.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 09.02.2017р. (протокол №15) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №АУП -16-11/00001 вiд 16 листопада 2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 21 525 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3881%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - кулi сталевi молольнi в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP або EXW вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010" в залежностi вiд мiсця постачання продукцiї, строк дiї 

договору до 31.12.2017р. 

14 06.03.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

4605.02 5545773 0.083 

електроди та 

дрiт 

електродний 

в асортиментi 

06.03.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 06.03.2017р. (протокол №16) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №20-20/01/17 вiд 20 сiчня 2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 4 605,02 тис.грн. з ПДВ . 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2015р.) - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

(станом на 31.12.2015р.) становить 0,083%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - електроди та дрiт електродний в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товариства" та є стороною правочину; 

- строк дiї договору до 31.12.2017р. 

15 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

336.96 5250355 0.0064 
лопатки 

димососу 
18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №831 вiд 30.11.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 336,96 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,0061%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0064%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - лопатки димососу; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

16 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1200.6 5250355 0.0229 

дизельне 

паливо 

пiдвищеної 

якостi 

18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) закупiвлi товарiв №АУП-25-01/00001 вiд 25.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 200,6 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,0216%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0229%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - дизельне паливо пiдвищеної якостi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 
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рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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 
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правочину 
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базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- умови постачання - EXW вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

17 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1700.4 5250355 0.0324 бензин А-95 18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) закупiвлi товарiв №АУП-25-01/00002 вiд 25.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 700,4 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,0307%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0324%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - бензин А-95; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - EXW вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

18 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

2196.0 5250355 0.0418 труба сталева 18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №20-05/01/17 вiд 05.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 2196,0 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,0396%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0418%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба сталева; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 
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інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

19354.72 5250355 0.3686 
труба, труба 

профiльна 
18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення договору 

(правочину) на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 19 354,72 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,3490%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3686%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба, труба профiльна; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

20 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

19413.52 5250355 0.3698 
труба, труба 

профiльна 
18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди 

(правочину) №1 вiд 16.03.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 16.03.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 19 413,52 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,3501%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3698%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба, труба профiльна; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

21 14.04.2017 Наглядова рада 19413.52 5250355 0.3698 труба, труба 18.04.2017 www.de.com.ua  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

профiльна 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди 

(правочину) №2 вiд 19.04.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 16.03.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 19.04.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 

19 413,52 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,3501%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3698%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба, труба профiльна; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

22 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

2712.6 5250355 0.0517 
труба, труба 

профiльна 
18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

аглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення протоколу 

(правочину) №1 вiд 12.05.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (протоколу №1 вiд 12.05.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20-

11/02/16 вiд 11.02.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 2712,6 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,0489%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0517%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба, труба профiльна; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- протоколом №1 вiд 12.05.2016р. погоджена нова вартiсть партiї продукцiї.  
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базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

8.61 5250355 0.0002 
труба, труба 

профiльна 
18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення протоколу 

(правочину) №2 вiд 12.07.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (протоколу №2 вiд 12.07.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору №20-

11/02/16 вiд 11.02.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 8,61 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,0002%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0002%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба, труба профiльна; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- протоколом №2 вiд 12.07.2016р. погоджена нова вартiсть партiї продукцiї.  

24 14.04.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

19605.96 5250355 0.3734 
труба, труба 

профiльна 
18.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.04.2017р. (протокол №20) прийняте рiшення про подальше схвалення додаткової угоди 

(правочину) №3 вiд 03.08.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору на поставку продукцiї №20-11/02/16 вiд 11.02.2016р. з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 16.03.2016р., додаткової угоди №2 вiд 19.04.2016р. та додаткової угоди №3 вiд 03.08.2016р.), визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 19 605,96 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 0,3535%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3734%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труба, труба профiльна; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2016р. 

25 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори акцiонерiв 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

445000 5250355 8.4756 

вугiльна 

продукцiя 

(вугiлля) 

20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняте рiшення про схвалення додаткової угоди 

(правочину) №3 вiд 30.12.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума додаткової угоди №3 вiд 30.12.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної 

продукцiї вiд 05.01.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 445 000 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р. становить 8,0241%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 8,4756%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 396 662 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р з урахуванням додаткової угоди №3 

вiд 30.12.2016р.): 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

-умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк поставки вугiлля до 30.04.2017р. включно. 

26 20.04.2017 

Рiчнi загальнi 

збори акцiонерiв 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

2076000 5250355 39.5402 

вугiльна 

продукцiя 

(вугiлля) 

20.04.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Рiчними загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.04.2017р. (протокол №28) прийняте рiшення про надання згоди на укладання 

Товариством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» додаткової угоди до договору №05/01-01 на постачання вугiльної продукцiї вiд 

05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума додаткової угоди вiдносно якої прийняте це рiшення), визначена вiдповiдно до 

законодавства, становить 2 076 000,00 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 39,5402%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт. 
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Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 14 389 880 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 832 547 шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р з урахуванням додаткової угоди, що 

буде укладена на пiдставi цього рiшення): 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору до 01.05.2018р.  

27 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

175.69 5250355 0.0033 меблi офiснi 15.06.2017 www.de.com.ua  

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №АУП-22-11/00002 вiд 22.11.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 175,69 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р* становить 0,0032%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0033%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – меблi офiснi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 22.02.2017р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору.  

28 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

2260.30 5250355 0.0431 бензин 15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00001 вiд 13.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 2 260,30 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р.* - 3 629 917 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2014р.* становить 0,0623%. 
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послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 
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Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0431%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – бензин; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2014р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору.  

29 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

2382.1 5250355 0.0454 бензин 15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00001 вiд 13.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р., що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 2 382,1 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* -5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0430%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0454%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – бензин; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №1 вiд 

27.04.2016р. 

30 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

3116.97 5250355 0.0594 бензин 15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 15.07.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00001 вiд 13.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р. та додаткової угоди №2 

вiд 15.07.2016р., що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 3 116,97 тис.грн. з ПДВ. 



№ 

з/п 
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прийняття 

рішення 
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уповноваженого 

органу, що 
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є 
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даними 
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правочину 
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базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* -5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0562%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0594%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – бензин; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 

15.07.2016р. 

31 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

16350 5250355 0.3114 
кулi сталевi 

молольнi 
15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 16 350,00 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,2948%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3114%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – кулi сталевi молольнi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, строк дiї договору - до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору.  

32 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

18857.51 5250355 0.3592 
кулi сталевi 

молольнi 
15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

додаткової угоди №1 вiд 25.04.2016р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 25.04.2016р., що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 18 857,51 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,3400%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3592%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – кулi сталевi молольнi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, строк дiї договору - до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №1 вiд 

25.04.2016р.  

33 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

18857.51 5250355 0.3592 
кулi сталевi 

молольнi 
15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 25.04.2016р. та додаткової угоди №2 

вiд 01.08.2016р., що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 18 857,51 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,3400%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3592%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – кулi сталевi молольнi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, строк дiї договору - до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 

01.08.2016р. 

34 14.06.2017 
Наглядова рада 

ПАТ 
23839.88 5250355 0.4541 

кулi сталевi 

молольнi 
15.06.2017 www.de.com.ua 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Донбасенерго" 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №3 вiд 03.08.2016р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди 

№1 вiд 25.04.2016р., додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р. та додаткової угоди №3 вiд 03.08.2016р. становить 23 839,88 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,4299%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,4541%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – кулi сталевi молольнi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, строк дiї договору - до 31.03.2017р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №3 вiд 

03.08.2016р. 

35 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

4205.25 5250355 0.0801 

електроди та 

дрiт 

електродний 

в асортиментi 

15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №20-05/02/16 вiд 05.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 4 205,25 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р.* - 3 629 917 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2014р.* становить 0,1158%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0801%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 
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на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP. 

*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2014р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору.  

36 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

4205.25 5250355 0.0801 

електроди та 

дрiт 

електродний 

в асортиментi 

15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №1 вiд 16.03.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-05/02/16 вiд 05.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди 

№1 вiд 16.03.2016р. становить 4 205,25 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0758%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0801%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP. 

*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №1 вiд 

16.03.2016р. 

37 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

4.75 5250355 0.0001 

електроди та 

дрiт 

електродний 

в асортиментi 

15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

протоколу №1 вiд 12.06.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору на поставку продукцiї №20-05/02/16 вiд 

05.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума протоколу), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 4,75 тис.грн. з ПДВ . 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0001%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0001%. 

Iстотнi умови правочину: 
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рішення 

Найменування 

уповноваженого 
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вартість 
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активів 
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Співвідношення 

ринкової 
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або послуг, що є 
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правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP. 

*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання протоколу №1 вiд 

12.06.2016р.  

38 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

4205.25 5250355 0.0801 

електроди та 

дрiт 

електродний 

в асортиментi 

15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 17.06.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-05/02/16 вiд 05.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди 

№1 вiд 16.03.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 17.06.2016р. становить 4 205,25 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0758%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0801%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP, строк дiї договору до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 

17.06.2016р. 

39 14.06.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

8764.08 5250355 0.1669 

вiнцевi та 

привiднi 

шестернi 

15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 14.06.2017р. (протокол №3) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №20-06/01/17 вiд 06.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 8 764,08 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
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вартості 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на 31.12.2015р* становить 0,1580%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,1669%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – вiнцевi та привiднi шестернi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс". 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору.  

40 11.07.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1456.5 5250355 0.0277 

бензин та 

дизельне 

паливо 

15.06.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 11.07.2017р. (протокол №4) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №АУП-21-02/00001 вiд 21.02.2017р.  

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1456,5 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0277%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – бензин та дизельне паливо;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

41 11.07.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1179.00 5250355 0.0225 бензин 11.07.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 11.07.2017р. (протокол №4) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №АУП-04-04/00002 вiд 04.04.2017р.  

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1179,00 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0225%. 

Iстотнi умови правочину: 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- предмет правочину – бензин;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до правил Iнкотермс, строк дiї договору до 31.12.2017р. 

42 11.07.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

3355.66 5250355 0.0639 

двотавр, 

швелер, 

куток, полоса 

в асортиментi 

11.07.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 11.07.2017р. (протокол №4) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №87 вiд 20.02.2017р.  

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 3 355,66 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0639%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – двотавр, швелер, куток, полоса в асортиментi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до правил Iнкотермс, строк дiї договору до 31.12.2017р. 

43 11.07.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

661.32 5250355 0.0126 

запаснi 

частини в 

асортиментi 

11.07.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 11.07.2017р. (протокол №4) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №431 вiд 11.05.2017р.  

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 661,32 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0126%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – запаснi частини в асортиментi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- строк дiї договору до 31.12.2017р. 

44 11.07.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

26313.02 5250355 0.5012 
лист сталевий 

в асортиментi 
11.07.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 11.07.2017р. (протокол №4) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №20-25/01/17 вiд 25.01.2017р.  

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 26 313,02 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,4745%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,5012%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – лист сталевий в асортиментi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP, строк дiї договору - до 31.12.2017р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору на поставку 

продукцiї  

№20-25/01/17 вiд 25.01.2017р.  

45 02.08.2017 
Дирекцiя ПАТ 

"Донбасенерго" 
16640.67 5250355 0.3169 

кулi сталевi 

молольнi 
03.08.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Дирекцiя ПАТ "Донбасенерго" 02.08.2017р. (протокол №2017/08-01) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 09.02.2017р.* 

(протокол №15) прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. до договору на 

поставку продукцiї №АУП-16-11/00001 вiд 16.11.2016р.  

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р., що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 16 640,67 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3169%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства.  

46 02.08.2017 
Дирекцiя ПАТ 

"Донбасенерго"  
23839.88 5250355 0.4541 

кулi сталевi 

молольнi 
03.08.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Дирекцiя ПАТ "Донбасенерго" 02.08.2017р. (протокол №2017/08-01) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.06.2017р.* 

(протокол №3) прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди №4 вiд 21.03.2017р. до договору на 

поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди 

№1 вiд 25.04.2016р., додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р., додаткової угоди №3 вiд 03.08.2016р. та додаткової угоди №4 вiд 

21.03.2017р. становить  

23 839,88 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,4541%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- строк дiї договору вiдповiдно до додаткової угоди №4 вiд 21.03.2017р. продовжено до 30.06.2017р.  

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства. 

47 02.08.2017 
Дирекцiя ПАТ 

"Донбасенерго" 
21900.94 5250355 0.4171 

кулi сталевi 

молольнi 
03.08.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Дирекцiя ПАТ "Донбасенерго" 02.08.2017р. (протокол №2017/08-01) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.06.2017р.* 

(протокол №3) прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди №5 вiд 04.04.2017р. до договору на 

поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди 

№4 вiд 04.04.2017р. становить 21 900,94 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,4171%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP, строк дiї договору - до 30.06.2017р. 

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48 09.08.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

449.28 5250355 0.0086 
лопатки 

димососу 
10.08.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 09.08.2017р. (протокол №5) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №534 вiд 30.05.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 449,28 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0086%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – лопатки димососу; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до правил Iнкотермс, договiр дiє до 31.12.2017р.  

49 21.08.2017 
Дирекцiя ПАТ 

"Донбасенерго"  
4605.02 5250355 0.0877 

електроди та 

дрiт 

електродний 

в асортиментi 

29.08.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Дирекцiя ПАТ "Донбасенерго" 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017р.* 

(протокол №16) прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди №1 вiд 27.04.2017р. до договору на 

поставку продукцiї  

№20-20/01/17 вiд 20.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 27.04.2017р., що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 4605,02 тис.грн. з ПДВ**. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0877%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - електроди та дрiт електродний в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- строк дiї договору до 31.12.2017р. 

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства. 

**Вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 27.04.2017р. загальна сума договору на поставку продукцiї №20-20/01/17 вiд 20.01.2017р. 

не змiнена. 

50 21.08.2017 Дирекцiя ПАТ 4605.02 5250355 0.0877 електроди та 22.08.2017 www.de.com.ua 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 
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активів 
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даними 

останньої річної 

фінансової 
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Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Донбасенерго" дрiт 

електродний 

в асортиментi 

Опис: 

Дирекцiя ПАТ "Донбасенерго" 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017р.* 

(протокол №16) прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди №2 вiд 27.07.2017р. до договору на 

поставку продукцiї  

№20-20/01/17 вiд 20.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з урахуванням додаткової угоди №2 вiд 27.07.2017р, що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 4605,02 тис.грн. з ПДВ**. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0877%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - електроди та дрiт електродний в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- строк дiї договору до 31.12.2017р. 

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства. 

**Вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 27.07.2017р. загальна сума договору на поставку продукцiї №20-20/01/17 вiд 20.01.2017р. 

не змiнена. 

51 21.08.2017 
Дирекцiя ПАТ 

"Донбасенерго" 
1200.6 5250355 0.0229 

дизельне 

паливо 

пiдвищеної 

якостi 

22.08.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Дирекцiя ПАТ "Донбасенерго" 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.04.2017р.* 

(протокол №20) прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. до договору 

закупiвлi товарiв  

№АУП-25-01/00001 вiд 25.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р, що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 1200,6 тис.грн. з ПДВ**. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0229%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - дизельне паливо пiдвищеної якостi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - EXW вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства. 

**Вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. загальна сума договору закупiвлi товарiв №АУП-25-01/00001 вiд 

25.01.2017р. не змiнена. 

52 21.08.2017 
Дирекцiя ПАТ 

"Донбасенерго"  
1700.4 5250355 0.0324 бензин А-95 22.08.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Дирекцiя ПАТ "Донбасенерго" 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.04.2017р.* 

(протокол №20) прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. до договору 

закупiвлi товарiв  

№АУП-25-01/00002 вiд 25.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р, що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 1700,4 тис.грн. з ПДВ**. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0324%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - бензин А-95; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання - EXW вiдповiдно до Правил "Iнкотермс", строк дiї договору до 31.12.2017р. 

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства. 

**Вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. загальна сума договору закупiвлi товарiв №АУП-25-01/00002 вiд 

25.01.2017р. не змiнена. 

53 08.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

18453.70 5250355 0.3515 

пiдшипникова 

продукцiя в 

асортиментi 

08.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 08.09.2017р. (протокол №6) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №552 вiд 06.06.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 18 453,70 

тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3515%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – пiдшипникова продукцiя в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 
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(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 
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або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 
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правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – СIР або DDP, договiр дiє до 31.05.2018р. 

54 08.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

2406.96 5250355 0.3515 

вiнцева 

шестерня Ш-

50 

08.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 08.09.2017р. (протокол №6) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №552 вiд 06.06.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 18 453,70 

тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3515%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – пiдшипникова продукцiя в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – СIР або DDP, договiр дiє до 31.05.2018р. 

55 08.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

8262.00 5250355 0.1574 
дизельне 

паливо 
08.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 08.09.2017р. (протокол №6) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 02.02.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00001 вiд 01.11.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з урахуванням додаткової угоди №2 вiд 02.02.2017р, що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 8262,00 тис. грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,1490%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,1574%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – DDP, строк дiї договору до 30.09.2017р. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 

02.02.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00001 вiд 01.11.2016р.  

56 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1785.00 5250355 0.0340 
бензин марки 

А-92 
08.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 08.09.2017р. (протокол №6) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 13.01.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00002 вiд 01.11.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з урахуванням додаткової угоди №2 вiд 13.01.2017р, що визначена 

вiдповiдно до законодавства, становить 1 785,00 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0322%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0340%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – бензин марки А-92; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – DDP, строк дiї договору до 30.09.2017р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 

13.01.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00002 вiд 01.11.2016р. 

57 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

249.60 5250355 0.0048 труби сталевi 27.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 26.09.2017р. (протокол №7) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №17-4 вiд 06.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 249,60 

тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0048%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.*- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0045%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – труби сталевi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – DDP, договiр дiє до 31.12.2017р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору на поставку 

продукцiї №17-4 вiд 06.01.2017р. 

58 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

154.80 5250355 0.0029 труби сталевi 08.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 26.09.2017р. (протокол №7) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №177 вiд 06.12.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 154,80 

тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0029%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.*- 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0028%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – труби сталевi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – DDP, договiр дiє до 31.12.2017р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору на поставку 

продукцiї №177 вiд 06.12.2016р. 

59 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

750.06 5250355 0.0143 труби сталевi 27.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 26.09.2017р. (протокол №7) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №685 вiд 27.07.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 750,06тис. 

грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0143%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - труби сталевi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 
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вартість 
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фінансової 
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(тис. грн) 

Співвідношення 
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інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – DDP, договiр дiї до 31.12.2017р. 

60 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

1463.75 5250355 0.0279 
труби в 

асортиментi 
27.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 26.09.2017р. (протокол №7) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 23.06.2017р. до договору на поставку продукцiї №20-22/02/17 вiд 22.02.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума додаткової угоди №2 вiд 23.06.2017р. до договору на поставку продукцiї №20-

22/02/17 вiд 22.02.2017р.), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 463,75 з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi становить 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0279%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – труби в асортиментi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання вiдповiдно до умов договору на поставку продукцiї №20-22/02/17 вiд 22.02.2017р. – DDP.  

61 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

912.98 5250355 0.0174 

дизельне 

паливо 

пiдвищеної 

якостi 

27.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 26.09.2017р. (протокол №7) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00002 вiд 13.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 912,98 

тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0174%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р.* - 3 629 917 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2014р.* становить 0,0252%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину –– дизельне паливо пiдвищеної якостi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р. 

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2014р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання договору закупiвлi товарiв 

№АУП-13-01/00002 вiд 13.01.2016р. 

62 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

912.96 5250355 0.0174 

дизельне 

паливо 

пiдвищеної 

якостi 

27.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 26.09.2017р. (протокол №7) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00002 вiд 13.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням 

додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р. становить 912,96 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0174%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.* становить 0,0165%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину –– дизельне паливо пiдвищеної якостi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р. 

*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №1 вiд 

27.04.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00002 вiд 13.01.2016р. 

63 26.09.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

912.96 5250355 0.0174 

дизельне 

паливо 

пiдвищеної 

якостi 

27.09.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 26.09.2017р. (протокол №7) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 19.12.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00002 вiд 13.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням 

додаткової угоди №2 вiд 19.12.2016р. становить 912,96* тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0174%. 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р.** - 5 545 773 тис.грн. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 

на 31.12.2015р.** становить 0,0165%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину –– дизельне паливо пiдвищеної якостi; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – EXW, строк дiї договору вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 19.12.2016р. продовжено до 31.03.2017р. 

*Вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 19.12.2016р. сума договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00002 вiд 13.01.2016р. не 

змiнювалася. 

**Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 

19.12.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00002 вiд 13.01.2016р. 

64 19.10.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

16727.67 5250355 0.3186 

кулi сталевi 

молольнi в 

асортиментi 

19.10.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 19.10.2017р. (протокол №8) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 27.06.2017р. до Договору на поставку продукцiї №АУП -16-11/00001 вiд 16.11.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на поставку продукцiї №АУП -16-11/00001 вiд 16.11.2016р. з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 27.06.2017р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 16 727,67 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,3186%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - кулi сталевi молольнi в асортиментi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї №АУП -16-11/00001 вiд 16.11.2016р. – DDP, договiр дiє до 

31.12.2017р. 

65 19.10.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

18448.96 5250355 0.3514 

кулi сталевi 

молольнi в 

асортиментi  

19.10.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 19.10.2017р. (протокол №8) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №6 вiд 27.06.2017р. до Договору на поставку продукцiї №АУП -01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на поставку продукцiї №АУП -01-03/00001 вiд 01.03.2016р. з 

урахуванням додаткової угоди №6 вiд 27.06.2017р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 18 448,96 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 



№ 

з/п 
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прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 
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Ринкова 

вартість 

майна або 
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є 
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(тис. грн) 
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фінансової 
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ринкової 
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або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 
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загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

становить 0,3514%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - кулi сталевi молольнi в асортиментi;  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї №АУП -01-03/00001 вiд 01.03.2016р. – DDP, договiр дiє до 

31.10.2017р. 

66 19.10.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

6660.0 5250355 0.1268 
дизельне 

паливо 
19.10.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 19.10.2017р. (протокол №8) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

договору на поставку продукцiї №17/07/17 вiд 17.07.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 6 660,0 тис. 

грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,1268%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання – DDP, договiр дiї до 28.02.2018р. 

67 19.10.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

1179.0 5250355 0.0225 
бензин марки 

А-92 
19.10.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 19.10.2017р. (протокол №8) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №1 вiд 11.01.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. з 

урахуванням додаткової угоди №1 вiд 11.01.2017р.), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 179,00 з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi становить 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0225%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – бензин марки А-92; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 
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- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору - 

до 30.09.2017р.  

68 19.10.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

1179.0 5250355 0.0225 
бензин марки 

А-92 
19.10.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 19.10.2017р. (протокол №8) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 03.04.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 03.04.2017р.), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 1 179,00* з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi становить 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,0225%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – бензин марки А-92; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору - 

до 30.09.2017р.  

*Вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 03.04.2017р. сума договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00002 вiд 01.10.2016р. не 

змiнювалася. 

69 19.10.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

6660.0 5250355 0.1268 
дизельне 

паливо 
26.10.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 19.10.2017р. (протокол №8) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №1 вiд 11.01.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. з 

урахуванням додаткової угоди №1 вiд 11.01.2017р.), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 6 660,00 з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi становить 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,1268%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

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

- умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору - 

до 30.09.2017р. 

70 19.10.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

6660.0 5250355 0.1268 
дизельне 

паливо 
19.10.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 19.10.2017р. (протокол №8) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №2 вiд 04.04.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 04.04.2017р.), що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 6 660,00* з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi становить 5 250 355 тис.грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить 0,1268%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину – дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору - 

до 30.09.2017р.  

*Вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 04.04.2017р. сума договору на поставку продукцiї №АУП-01-10/00001 вiд 01.10.2016р. не 

змiнювалася. 

71 09.11.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

2788.84 5250355 0.0531 
дизелне 

паливо 
09.11.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою ПАТ "Донбасенерго" 09.11.2017р. (протокол №9) прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - 

додаткової угоди №3 вiд 01.06.2017р. до Договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00001 вiд 01.11.2016р. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна сума Договору на поставку 

продукцiї №АУП-01-11/00001 вiд 01.11.2016р. з урахуванням додаткової угоди №3 вiд 01.06.2017р.), становить 2 788,84 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 0,0531%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - дизелне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 
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- умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї №АУП-01-11/00001 вiд 01.11.2016р – DDP, договiр дiяв до 

30.09.2017р. 

72 20.11.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

0 5250355 0.0 

вугiльна 

продукцiя 

(вугiлля) 

21.11.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.11.2017р. (протокол №29) прийняте рiшення про схвалення правочину 

- додаткової угоди №5 вiд 09.03.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна сума додаткової угоди №5 вiд 

09.03.2017р.), становить 0* тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 0%. 

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

14.11.2017р. – 23 156 111шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 20.11.2017 - 20 403 570шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 14 389 850шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 102 531шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р.) : 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 01.05.2018р. 

*додаткова угода №5 вiд 09.03.2017р. не мiстить даних щодо ринкової вартостi майна, що є предметом правочину.  

73 20.11.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

0 5250355 0 

вугiльна 

продукцiя 

(вугiлля) 

21.11.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.11.2017р. (протокол №29) прийняте рiшення про схвалення правочину 

- додаткової угоди №6 вiд 28.04.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна сума додаткової угоди №6 вiд 

28.04.2017р.), становить 0* тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 0%. 

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

14.11.2017р. –23 156 111шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 20.11.2017 - 20 403 570шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 14 389 850шт. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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 
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правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 102 531шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р.): 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177;  

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 01.05.2018р. 

*додаткова угода №6 вiд 28.04.2017р. не мiстить даних щодо ринкової вартостi майна, що є предметом правочину. 

74 20.11.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

3050000.0 5250355 58.09 

вугiльна 

продукцiя 

(вугiлля) 

21.11.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.11.2017р. (протокол №29) прийняте рiшення про схвалення правочину 

- додаткової угоди №7 вiд 29.09.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна вартiсть вугiльнох продукцiї, 

що визначена додатковою угодою №7 вiд 29.09.2017р.), становить 3050000,00 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 58,09%. 

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

14.11.2017р. – 23 156 111шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 20.11.2017 - 20 403 570шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 14 389 853шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 102 531шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р.): 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 01.05.2018р. 

75 20.11.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

3050000.0 5250355 58.09 

вугiльна 

продукцiя 

(вугiлля) 

21.11.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.11.2017р. (протокол №29) прийняте рiшення про схвалення правочину 

- додаткової угоди №7 вiд 29.09.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна вартiсть вугiльнох продукцiї, 

що визначена додатковою угодою №7 вiд 29.09.2017р.), становить 3050000,00 тис.грн. з ПДВ. 



№ 
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прийняття 

рішення 
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інформації в 
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базі даних Комісії 
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на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 58,09%. 

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

14.11.2017р. – 23 156 111шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 20.11.2017 - 20 403 570шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 14 389 853шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 102 531шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р.): 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 01.05.2018р. 

76 20.11.2017 

Позачерговi 

загальнi збори 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

3050000.0 5250355 58.09 

вугiльна 

продукцiя 

(вугiлля) 

21.11.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Позачерговими загальними зборами ПАТ "Донбасенерго" 20.11.2017р. (протокол №29) прийняте рiшення про схвалення правочину 

- додаткової угоди №7 вiд 29.09.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна вартiсть вугiльнох продукцiї, 

що визначена додатковою угодою №7 вiд 29.09.2017р.), становить 3050000,00 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 58,09%. 

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

14.11.2017р. – 23 156 111шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 20.11.2017 - 20 403 570шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 14 389 853шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 102 531шт. 

Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р.): 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля); 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38915177; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 

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

стороною правочину; 

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 01.05.2018р. 

77 19.12.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

1566 5250355 0.0298 
бензин марки 

А-92 
19.12.2017 www.de.com.ua 
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майна або 

послуг, що 
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емітента 

за даними 

останньої 
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фінансової 

звітності 
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інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 
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на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Опис: 

Наглядовою радою 19.12.2017р. (протокол №11) прийняте рiшення про схвалення правочину - договору на поставку продукцiї вiд 

29.09.2017р. №АУП-29-09/00004. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна сума договору), становить  

1 566 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 0,0298%. 

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - бензин марки А-92; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови поставки - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 29.09.2018р. 

78 19.12.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбаченерго" 

1305 5250355 0.0249 
бензин марки 

А-92 
19.12.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою 19.12.2017р. (протокол №11) прийняте рiшення про схвалення правочину - додаткової угоди №1 вiд 19.09.2017р. 

до договору на поставку продукцiї вiд 04.04.2017р. №АУП-04-04/00002. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна сума договору на поставку 

продукцiї вiд 04.04.2017р. №АУП-04-04/00002 з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 19.09.2017р.), становить 1 305 тис.грн. з 

ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 0,0249%. 

Iстотнi умови правочину (договору на поставку продукцiї вiд 04.04.2017р. №АУП-04-04/00002): 

- предмет правочину - бензин марки А-92; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови поставки - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 31.12.2017р. 

79 19.12.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго" 

7326 5250355 0.1395 
дизельне 

паливо 
19.12.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою 19.12.2017р. (протокол №11) прийняте рiшення про схвалення правочину - додаткової угоди №1 вiд 28.09.2017р. 

до договору на поставку продукцiї вiд 17.07.2017р. №17/07/17. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна сума договору на поставку 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

продукцiї вiд 17.07.2017р. №17/07/17 з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 28.09.2017р.), становить 7 326 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 0,1395%. 

Iстотнi умови правочину (договору на поставку продукцiї вiд 17.07.2017р. №17/07/17): 

- предмет правочину - дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови поставки - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 28.02.2018р. 

80 19.12.2017 

Наглядова рада 

ПАТ 

"Донбасенерго"  

8100 5250355 0.1543 
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паливо 
19.12.2017 www.de.com.ua 

Опис: 

Наглядовою радою 19.12.2017р. (протокол №11) прийняте рiшення про схвалення правочину - додаткової угоди №2 вiд 12.10.2017р. 

до договору на поставку продукцiї вiд 17.07.2017р. №17/07/17. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна сума договору на поставку 

продукцiї вiд 17.07.2017р. №17/07/17 з урахуванням додаткової угоди №2 вiд 12.10.2017р.), становить 8 100 тис.грн. з ПДВ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 0,1543%. 

Iстотнi умови правочину (договору на поставку продукцiї вiд 17.07.2017р. №17/07/17): 

- предмет правочину - дизельне паливо; 

- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний 

дiм «Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313; 

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": ТОВ «Торгiвельний дiм 

«Енергоiнвест» є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та є стороною правочину; 

- умови поставки - DDP вiдповiдно до Правил "Iнкотермс-2010", строк дiї договору - до 28.02.2018р. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

17.01.2017 17.01.2017 
Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

18.01.2017 18.01.2017 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

18.01.2017 19.01.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

18.01.2017 19.01.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

18.01.2017 19.01.2017 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

09.02.2017 09.02.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

06.03.2017 06.03.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

06.03.2017 06.03.2017 
Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

14.04.2017 18.04.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

20.04.2017 20.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.04.2017 20.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

20.04.2017 20.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

20.04.2017 20.04.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

11.05.2017 11.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.05.2017 25.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

14.06.2017 15.06.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

11.07.2017 11.07.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди 



на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

02.08.2017 03.08.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

09.08.2017 10.08.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

21.08.2017 22.08.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

08.09.2017 08.09.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

19.09.2017 19.09.2017 
Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

26.09.2017 27.09.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

19.10.2017 19.10.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

09.11.2017 09.11.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

20.11.2017 21.11.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

19.12.2017 19.12.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

26.12.2017 27.12.2017 
Відомості про рішення емітента про утворення, 

припинення його філій, представництв 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

товариство "КПМГ Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01010, Україна, м.Київ, 

вул.Московська, буд.32/2, 17-й 

поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№2397 26.01.2001 



Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого 

Аудиторською палатою України 

№ 0653 

22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 31.12.2016 

31.12.2017 

Думка аудитора*** відмова від висловлення думки 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту 122-SA/2017 

17.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 17.10.2017 

30.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 2040000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

товариство "КПМГ Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, Україна, м. Київ, вул. 

Московська, буд. 32/2, 17-й 

поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№2397 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого 

Аудиторською палатою України 

№0633 

22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 31.12.2016 

31.12.2017 

Думка аудитора*** відмова від висловлення думки 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту 122-SA/2017 

17.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 17.10.2017 

30.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 23.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 2040000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звiт незалежних аудиторiв 



Наглядовiй Радi 

Публiчного акцiонерного товариства “Донбасенерго”  

Вiдмова вiд висловлення думки 

Ми були залученi до аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Донбасенерго” (далi - 

Товариство), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., звiти про фiнансовi результати (звiт 

про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв i про власний капiтал за рiк, що закiнчився цю дату, та примiтки до 

них, якi включають важливi аспекти облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. 

Ми не висловлюємо думку щодо фiнансової звiтностi, яка додається. У зв’язку з суттєвiстю питань, описаних у роздiлi 

“Основа для вiдмови вiд висловлення думки”, ми не мали змоги отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази 

для висловлення нашої думки.  

Основа для вiдмови вiд висловлення думки 

Як зазначено у Примiтцi 2(в) до фiнансової звiтностi, Товариство отримало чистий прибуток у сумi 57,313 тисяч 

гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. (31 грудня 2016 р. (перераховано): чистий збиток 225,376 тисяч 

гривень), i на зазначену дату його поточнi зобов’язання перевищують його оборотнi активи на 1,813,604 тисячi 

гривень, а кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на суму 1,512,102 тисячi гривень та поточна 

кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на суму 46,988 тисяч гривень є простроченими (31 грудня 

2016 р. (перераховано): 2,257,024 тисячi гривень, 1,370,156 тисяч гривень i 231,626 тисяч гривень вiдповiдно). Крiм 

того, як зазначено у Примiтцi 1(б) до фiнансової звiтностi, 21 березня 2017 року Товариство оголосило про втрату 

контролю над операцiями Старобешiвської ТЕС i частини його структурних пiдроздiлiв на територiї, яка не 

контролюється українською владою. Цi обставини, в поєднаннi з iншими питаннями, про якi йдеться у Примiтках 1(б) 

та 2(в), вказують на iснування суттєвих невизначеностей, що можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть 

Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. 

Крiм того, як зазначено у Примiтках 1(б) i 2(в) до фiнансової звiтностi, суттєва частина виробничих потужностей 

Товариства знаходиться на територiї Донецької областi, де продовжуються збройнi зiткнення, що призвели до 

окупацiї багатьох мiст озброєними прибiчниками самопроголошеної республiки на частинi територiї Донецької 

областi. В результатi цього органи влади України не можуть забезпечити виконання законiв України на цiй територiї. 

Поточна ситуацiя та вiдповiднi суттєвi невизначеностi не дозволяють нам виконати достатнi та прийнятнi аудиторськi 

процедури стосовно дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, вiдображеної у сумi 23,615 тисяч гривень 

(31 грудня 2016 р.: 30,092 тисячi гривень), зобов’язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi, 

вiдображених у сумi 143,726 тисяч гривень, довгострокових забезпечень, вiдображених у сумi 18,255 тисяч гривень, 

кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, вiдображеної у сумi 677,533 тисячi гривень (31 грудня 2016 

р.: 666,345 тисяч гривень), поточних забезпечень, вiдображених у сумi 248,940 тисяч гривень (31 грудня 2016 р. 

(перераховано): 406,674 тисячi гривень) на 31 грудня 2017 р. та основних засобiв, включаючи незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї, вiдображених у сумi 901,174 тисячi гривень, запасiв, вiдображених у сумi 199,512 тисяч гривень, поточної 

кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування, вiдображеної у сумi 5,016 тисяч гривень, i з оплати 

працi, вiдображеної у сумi 17,777 тисяч гривень на 31 грудня 2016 р., та чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг), вiдображених у сумi 672 тисячi гривень (31 грудня 2016 р.: 128,568 тисяч гривень), 

собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), вiдображеної у сумi 7,338 тисяч гривень (31 грудня 2016 

р.: 102,580 тисяч гривень), iнших операцiйних доходiв, вiдображених у сумi 961,077 тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 

1,635,743 тисячi гривень), адмiнiстративних витрат, вiдображених у сумi 5,341 тисяча гривень (31 грудня 2016 р.: 

52,918 тисяч гривень), iнших операцiйних витрат, вiдображених у сумi 1,025,392 тисячi гривень (31 грудня 2016 р. 

(перераховано): 3,014,428 тисяч гривень), iнших доходiв, вiдображених у сумi 3,513 тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 

6,263 тисячi гривень) i iнших витрат, вiдображених у сумi 887,601 тисяча гривень (31 грудня 2016 р.: 2,707 тисяч 

гривень) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. та витрат на збут, вiдображених у сумi 11,115 тисяч гривень за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2016 р. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала необхiднiсть у коригуваннi 

вартостi зобов’язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi та довгострокових забезпечень на 31 

грудня 2017 р., дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, кредиторської заборгованостi за товари, 

роботи, послуги та поточних забезпечень на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., основних засобiв, включаючи 

незавершенi капiтальнi iнвестицiї, запасiв, поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування i з 

оплати працi на 31 грудня 2016 р., чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), собiвартостi 

реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, iнших 

операцiйних витрат, iнших доходiв та iнших витрат за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., 

витрат на збут за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., та вiдповiдних елементiв, що формують баланс (звiт про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., звiти про фiнансовi результати (про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв 

i про власний капiтал за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 р. та 2016 р. 

Станом на 31 грудня 2016 р. та 1 сiчня 2016 р. iснували ознаки того, що вартiсть вiдшкодування основних засобiв, 

включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицiї, якi вiдносяться до територiї, пiдконтрольної українськiй владi, може 

бути нижчою за їх балансову вартiсть, вiдображену у сумi 923,320 тисяч гривень та 846,756 тисяч гривень вiдповiдно. 

Через поточну ситуацiю та вiдповiднi невизначеностi, про якi йдеться у першому параграфi роздiлу “Основа для 

вiдмови вiд висловлення думки”, ми не мали можливостi оцiнити обґрунтованiсть припущень, що лежали в основi 

оцiнки вартостi очiкуваного вiдшкодування основних засобiв, включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицiї, на 31 

грудня 2016 р. та 1 сiчня 2016 р. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба у коригуваннi 

вартостi основних засобiв, включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицiї, на 31 грудня 2016 р. та 1 сiчня 2016 р. та 



елементiв, що формують звiти про фiнансовi результати (про сукупний дохiд) i про власний капiтал за роки, що 

закiнчилися 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. 

Товариство не має достатнiх облiкових даних щодо первiсної вартостi основних засобiв, включаючи незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї, балансова вартiсть яких склала 33,501 тисяча гривень на 31 грудня 2017 р. (31 грудня 2016 р.: 

37,223 тисячi гривень). Ми не мали можливостi перевiрити альтернативним шляхом балансову вартiсть основних 

засобiв, включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицiї, у сумi 33,501 тисяча гривень на 31 грудня 2017 р. (31 грудня 

2016 р.: 37,223 тисячi гривень). У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба у коригуваннi 

вартостi основних засобiв на 31 грудня 2017 р. та 2016 р. та елементiв, що формують звiти про фiнансовi результати 

(про сукупний дохiд) i про власний капiтал за роки, що закiнчилися цими датами. 

Наш звiт щодо фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., висловлював вiдмову вiд 

надання думки. 

Iншi питання 

Iснують ознаки того, що вартiсть вiдшкодування незавершених капiтальних iнвестицiй, що вiдносяться до територiї, 

пiдконтрольної українськiй владi, може бути меншою за балансову вартiсть, вiдображену у сумi 1,104,332 тисячi 

гривень на 31 грудня 2017 р. (31 грудня 2016 р.: 865,582 тисячi гривень, 1 сiчня 2016 р.: 394,824 тисячi гривень). 

Згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”, у 

випадку iснування таких ознак управлiнський персонал здiйснює належну оцiнку очiкуваної вартостi вiдшкодування. 

Така оцiнка не була здiйснена. Вплив зазначеного вiдхилення вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ) на фiнансову звiтнiсть не був визначений.  

Зареєстрований (пайовий) капiтал Товариства був сформований у перiод, коли економiка України вважалася 

гiперiнфляцiйною. Згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в 

умовах гiперiнфляцiї”, у випадку, якщо функцiональна валюта пiдприємства є гiперiнфляцiйною, показники його 

фiнансової звiтностi мають бути перерахованi таким чином, щоб усi немонетарнi статтi були представленi в одиницi 

вимiру, що дiяла на звiтну дату. Таке перерахування не було здiйснене. Якби таке перерахування було здiйснене, 

акцiонерний капiтал та накопичений збиток збiльшилися б на 362,045 тисяч гривень на 31 грудня 2017 р. (31 грудня 

2016 р.: 362,045 тисяч гривень). 

Як зазначено у Примiтцi 29, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, вiдображена у сумi 1,512,102 

тисячi гривень на 31 грудня 2017 р., є простроченою (31 грудня 2016 р.: 1,370,156 тисяч гривень, 1 сiчня 2016 р.: 

1,042,102 тисячi гривень). Договорами з постачальниками та українським законодавством передбаченi штрафи та пенi 

за несвоєчаснi розрахунки. Згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 37 “Забезпечення, 

умовнi зобов’язання та умовнi активи”, якщо iснує юридичне або конструктивне зобов’язання, Товариство повинно 

оцiнити суму майбутнього вiдтоку економiчних вигiд для цiлей погашення цього зобов’язання. Така оцiнка не була 

здiйснена вiдносно штрафiв та пенi, якi вiдносяться до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 

354,889 тисяч гривень на 31 грудня 2017 р. (31 грудня 2016 р. (перераховано): 235,342 тисячi гривень, 1 сiчня 2016 р. 

(перераховано): 344,332 тисячi гривень). Вплив зазначеного вiдхилення вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi на фiнансову звiтнiсть не був визначений. 

На 31 грудня 2017 р. Товариство визнало вiдстроченi податковi активи у сумi 299,927 тисяч гривень (31 грудня 2016 р. 

(перераховано): 461,179 тисяч гривень, 1 сiчня 2016 р.: (перераховано): 385,078 тисяч гривень). Згiдно з вимогами 

Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 12 “Податки на прибуток”, вiдстрочений податковий актив 

визнається, якщо iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 

бути використанi тимчасовi рiзницi, що вiдносяться на витрати для цiлей розрахунку податку на прибуток. Належна 

оцiнка ймовiрностi отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку не була здiйснена. Вплив зазначеного 

вiдхилення вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на фiнансову звiтнiсть не був визначений. 

На 31 грудня 2017 р. для Товариства iснує ризик нарахування податковими органами додаткових штрафiв за те, що 

Товариство не зареєструвало податковi накладнi по ПДВ по операцiям з продажiв в єдиному реєстрi податкових 

накладних у строки, передбаченi законодавством України, у сумi 708,113 тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 330,567 

тисяч гривень). Товариство не вiдобразило в облiку вiдповiдне забезпечення на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., 

що не вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 37 “Забезпечення, умовнi зобов’язання 

та умовнi активи”. Якби таке забезпечення було вiдображено, поточнi забезпечення та iншi операцiйнi витрати 

збiльшилися б на 708,113 тисяч гривень та 377,546 тисяч гривень вiдповiдно на 31 грудня 2017 р. та за рiк, що 

закiнчився на цю дату (31 грудня 2016 р.: 330,567 тисяч гривень та 330,567 тисяч гривень вiдповiдно). 

Iнформацiя, наведена у Роздiлi III звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) пiд заголовком 

“Операцiйнi витрати” за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 р. та 2016 р., надана як додаткова iнформацiя до 

розкриттiв, що вимагаються Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, i не перевiрена аудитом. 

Нашу увагу могли б привернути iншi питання, якби ми мали можливiсть отримати прийнятнi аудиторськi докази в 

достатньому обсязi, що формували б основу для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi, як зазначено в роздiлi 

“Основа для вiдмови вiд висловлення думки”. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 



безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi 

Нашою вiдповiдальнiстю є проведення аудиту цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. 

У зв’язку з питаннями, описаними у роздiлi “Основа для вiдмови вiд висловлення думки”, ми не мали можливостi 

отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi, що формували б основу для висловлення аудиторської 

думки. 

Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежних аудиторiв, є: 

Дмитро Алєєв  

Сертифiкований аудитор  

Свiдоцтво Аудиторської палати України №2397 вiд 26.01.2001р. 

Заступник Директора, ПрАТ "КПМГ Аудит" 

23.03.2018р.  

- 

- 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 3 2 

2 2016 2 1 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Донбасенерго", що обрана Наглядовою радою 

Товариства.  

Так 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д\в Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д\в Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
- 

Інше (зазначити) - 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
- 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення 
- 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу X 
 

Організації X 
 

Діяльності X 
 

Інше (запишить) Протягом звiтного року 



Товариства не отримувало платнi 

послугi консультантiв у сферi 

корпоративного управлiння та 

фiнансового менеджменту.  

 

Оцiнка роботи наглядової ради та кожного члена приведена у звiтi Наглядової ради для акцiонерiв, 

який затверджено загальними рiчними зборами 24.04.2018р. 

Компетентнiсть та ефективнiсть членiв Наглядової ради достатнi для сталого функцiонування 

Наглядової ради, Рада здатна приймати компетентнi рiшення. 

Цiлi Наглядовою радою досягались шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та 

контролем їх виконання. Наглядова рада у 2017 роцi досягла поставлених цiлей. Протягом 

звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства проведено 19 засiдань, на яких розглянуто понад 

100 питань, а саме Наглядова рада: 

- затверджувала плани капiтальних iнвестицiй, ключових технiко-економiчних показникiв, 

фiнансового плану Товариства i щоквартально заслуховувала звiти Дирекцiї щодо їх виконання; 

- приймала рiшення щодо внесення змiн до умов кредитних договорiв з ПАТ «Ощадбанк»; 

- обрала ПрАТ «КПМГ Аудит» аудитором для проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства 

за 2017 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв; 

- прийняла рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, затверджувала (визначала) 

ринкову вартiсть акцiй Товариства та цiну їх продажу; 

- затвердила дивiдендну полiтику ПАТ «Донбасенерго»; 

- прийняла рiшення про створення Структурної одиницi Товариства «Енергосоцiнвест» та 

погодила призначення її директора; 

- приймалися рiшення про обрання суб'єктiв оцiночної дiяльностi для проведення незалежної 

оцiнки майна ПАТ «Донбасенерго» i затвердженнi умови договорiв з ними. 

Крiм того, протягом року розглядалися i схвалювались значнi правочини та правочини, щодо яких 

є заiнтересованiсть, надавались згоди на їх вчинення. 

Наглядова рада пiдтримала iнiцiативу Виконавчого органу щодо участi Товариства в соцiальних 

програмах i заходах з облаштування м. Миколаївки Донецької областi, де розташованi виробничi 

потужностi Слов’янської ТЕС. Розглянуто та затверджено програму спiльних заходiв 

Миколаївської мiської ради та 

ПАТ «Донбасенерго» з реконструкцiї та вiдновлення об’єктiв соцiальної сфери м. Миколаївки на 

2016-2018р.р. в новiй редакцiї. 

За iнiцiативою Наглядової ради у жовтнi 2017 року було прийнято рiшення про скликання у 

листопадi 2017 року позачергових Загальних зборiв на яких затверджено нову редакцiю Статут 

Товариства з урахуванням змiн дiючого законодавства, Положення про Загальнi збори, Положення 

про Виконавчий орган та Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго». Члени Наглядової 

ради активно брали участь в пiдготовцi проекту статуту, внутрiшнiх положень Товариства, якi 

затвердженi Загальними зборами у листопадi 2017 року. 

Наглядова рада у 2017 роцi досягла поставлених цiлей. Завдяки злагодженої роботи органiв 

Товариства, в т.ч. Наглядової ради, Товариством отримано чистий прибуток за результатами його 

дiяльностi у 2017 роцi в розмiрi 57,3 млн. грн. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
17 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  X 
 



З питань призначень і винагород  X 
 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Рiшенням Наглядової ради вiд 24 

травня 2017 р. (протокол №2) 

утворено комiтет Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного 

товариства «Донбасенерго» з 

питань аудиту. Кiлькiсний склад 

комiтету – три особи. Рiшенням 

Наглядової ради вiд 24 травня 

2017 р. (протокол №2) утворено 

комiтет Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного 

товариства «Донбасенерго» з 

питань визначення винагороди 

посадовим особам Товариства та з 

питань призначень, затвердження 

Положення про цей Комiтет та 

визначення його кiлькiсного 

складу. Кiлькiсний склад комiтету 

– три особи. Iнших комiтетiв в 

Товариствi не створено.  

Інші (запишіть)  - 

 

Оцiнка роботи комiтетiв наведена у рiчному звiтi Наглядової ради Товариства перед акционерами 

Товариства. 

Робота комiтетiв була зосереджена на налагодженнi процесу поточної дiяльностi Товариства та 

його функцiональностi. 

Комiтетами протягом року надавались пропозицiї Наглядовiй ради щодо прийняття рiшень з 

питань компетенцiй, визначених положенням про кожний з комiтетiв. Усi пропозицiї комiтетiв 

розглянутi та врахованi при прийняттi рiшень Наглядовою радою.  

Компетентнiсть та ефективнiсть комiтетiв Наглядової ради достатнi для сталого функцiонування 

Наглядової ради. 

Комiтет Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту 

протягом звiтного року провiв 2 засiдання. 

Комiтет Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Донбасенерго» з питань 

визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень - протягом звiтного 

року проведено 2 засiдання. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  Сума винагороди членами 

Наглядової ради за виконання 



своїх повноважень визначена 

договором з членом Наглядової 

ради Товариства. Представник 

Фонду державного майна України 

не отримує винагороди.  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Д\н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 



акціонерів  компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Положення про нарахування та 

виплату дивiдендiв, положення 

про структурнi одиницi ПАТ 



"Донбасенерго". Кодекс 

корпоративного управлiння ПАТ 

"Донбасенерго".  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Так Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) н/д 



 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Протягом останнiх трьох рокiв 

товариство не змiненювало 

зовнiшнього аудитора. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились X 
 

Інше (запишіть) н/д 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Ревiзiйна комiсiя перевiрку не 

проводила. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 



Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Кредити iнших фiнансових установ, фiнансова допомога на 

зворотнiй основi .    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 24.04.2015 ; яким органом управління прийнятий: 

Товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй 

системi України. Кодекс корпоративного управлiння ПАТ "Донбасенерго" затверджений 

загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2015 року (протокол № 24) 

та в новiй редакцiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 

06.09.2016 року (протокол № 26).  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Кодекс корпоративного управлiння ПАТ "Донбасенерго" розмiщено 05.05.2015 та 09.09.2016 

на сайтi Товариства - de.com.ua.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Товариство дотримується прийнятих принципiв корпоративного управлiння. 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"ДОНБАСЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23343582 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 35.11 

Середня кількість 

працівників 
3119 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 16199 6383 0 

первісна вартість 1001 35083 35703 0 

накопичена амортизація 1002 18884 29320 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1161538 1795900 0 

Основні засоби: 1010 1547806 809284 0 

первісна вартість 1011 3913327 4098171 0 

знос 1012 2365521 3288887 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 2348 597 0 

первісна вартість 1016 4758 4913 0 

знос 1017 2410 4316 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 335113 115022 0 

Відстрочені податкові активи 1045 461179 299927 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 3524183 3027113 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 402393 928279 0 

Виробничі запаси 1101 379353 920278 0 

Незавершене виробництво 1102 6324 2371 0 

Готова продукція 1103 12089 1735 0 

Товари 1104 4627 3895 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 254 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 419340 571246 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

117692 

 

389673 

 

0 

з бюджетом 1135 223135 37662 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 215108 26431 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 89952 146086 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 626737 295618 0 

Готівка 1166 813 593 0 

Рахунки в банках 1167 625924 284137 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 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 



Інші оборотні активи 1190 132888 190055 0 

Усього за розділом II 1195 2012391 2558619 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 5536574 5585732 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 236443 236443 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 431933 431933 0 

Емісійний дохід 1411 714 714 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 35256 35256 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -226852 -236048 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 1135 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 476780 466449 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 268630 276645 0 

Довгострокові кредити банків 1510 67077 3200 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 416359 359615 0 

Довгострокові забезпечення 1520 36917 106204 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 1396 1396 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 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 790379 747060 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 218476 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 482630 116829 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2016901 2410708 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 387681 141357 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 14816 5257 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 30697 20161 0 

за одержаними авансами 1635 400376 465411 0 

за розрахунками з учасниками 1640 45485 34607 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 789280 884733 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 3009 3 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 98540 74681 0 

Усього за розділом IІІ 1695 4269415 4372223 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 5536574 5585732 0 

 

Примітки 

Фiнансова звiтнiсть складена згiдно з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та 

законодавства України на базi концепцiї iсторичної 

собiвартостi.  

Функцiональною валютою товариства є нацiональна 

валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть 

представлена у тисячах гривень (тис. грн.), всi суми 

округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше. 

Звiтний перiод пiдприємства спiвпадає з календарним 

роком. 

Основнi положення облiкової полiтики, оцiнки та 

судження 

Основнi засоби вiдображуються за iсторичною 

собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу згiдно з 

правилами прямолiнiйного методу амортизацiї та 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Незавершене будiвництво враховується за первинною 

вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 



корисностi. 

Витрати на дрiбний ремонт i обслуговування вiдносяться 

на витрати того фiнансового перiоду, в якому вони були 

понесенi. 

Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв 

капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, 

списуються.  

Витрати на позики, пов’язанi безпосередньо з 

будiвництвом квалiфiкованого активу, якщо для 

доведення останнього до стану використання за 

призначенням знадобиться значний перiод часу, 

пiдлягають капiталiзацiї.  

Амортизацiя ґрунтується на таких строках корисного 

використання: 

Будiвлi ти споруди 15-60 рокiв 

Машини та виробниче обладнання 5-40 рокiв 

Транспортнi засоби 5-10 рокiв  

Iнвентар та приладдя 2-12 рокiв 

Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно 

оцiнити строк її корисного використання. 

У складi iнвестицiйної нерухомостi враховується 

нерухомiсть, яка знаходиться у володiннi з метою 

отримання орендних платежiв або приросту капiталу або i 

того i iншого. 

Для облiку iнвестицiйної нерухомостi використовується 

модель облiку за фактичними витратами i всi витрати 

пiсля визнання враховуються за тими ж принципами, що 

по основних засобах. 

Всi нематерiальнi активи товариства мають обмежений 

строк корисного використання й включають переважно 

капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї 

на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються 

на пiдставi витрат, понесених для придбання й введення в 

експлуатацiю програмного забезпечення. Iншi 

нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю 

за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом та 

ґрунтується на таких строках корисного використання: 

Права користування землею 20 рокiв 

Права користування майном 5-10 рокiв 

Права на знаки для товарiв i послуг 5-10 рокiв 

Права на об’єкти промислової власностi 10-15 рокiв 

Авторськi та сумiжнi з ними права 3-5 рокiв 

Iншi нематерiальнi активи 1-8 рокiв 

Балансова вартiсть активiв переглядається на кожну дату 

балансу з метою визначення будь-якого чинника, що 

вказує на зменшення їх корисностi. При виявленнi таких 

фактiв сума очiкуваного вiдшкодування визначається як 

вища з двох оцiнок: чистої цiни реалiзацiї або вартостi 

поточного використання. Втрати вiд зменшення 

корисностi визнаються у випадку, якщо балансова вартiсть 

перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. 



Ранiше визнанi втрати вiд зменшення корисностi 

сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що 

використовувалися для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi 

сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть 

активу не перевищує балансову вартiсть, що була б 

визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якби 

збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний. 

Запаси вiдображуються за найменшим з двох показникiв: 

собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси 

враховуються за первинною вартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї залежно вiд того, яка з цих сум менше. Вартiсть 

товарно-матерiальних запасiв визначається за цiнами 

перших покупок (метод ФIФО), для вугiлля i палива - за 

середньозваженою вартiстю. Собiвартiсть готової 

продукцiї та незавершеного виробництва включає прямi 

матерiали, пряму заробiтну плату, iншi прямi витрати та 

вiдповiднi виробничi накладнi витрати. 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в 

балансi вiдображається за справедливою вартiстю за 

вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Облiковi оцiнки, 

що використовуються для створення резерву сумнiвних 

боргiв, базуються на аналiзi суми дебiторської 

заборгованостi на кiнець року. Безнадiйнi борги 

списуються протягом того року, коли вони такими 

визнанi. 

Керівник Марченко В. Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4777218 4006283 

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 ( 3031431 ) ( 2357184 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1745787 

 

1649099 

 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 1018141 1675322 

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 ( 287256 ) ( 236713 ) 

Витрати на збут 2150 ( 8020 ) ( 11114 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1112493 ) ( 3256114 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

1356159 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 179520 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 18901 15785 

Інші доходи 2240 5962 12042 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 110346 ) ( 122326 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 893902 ) ( 12156 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

376774 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 286175 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -319461 60799 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

57313 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 225376 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
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 -81109 -85009 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -81109 -85009 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -14600 -15302 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -66509 -69707 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -9196 -295083 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 3280940 4216037 

Витрати на оплату праці 2505 514641 556470 

Відрахування на соціальні заходи 2510 107141 118653 

Амортизація 2515 78618 126390 



Інші операційні витрати 2520 461255 887573 

Разом 2550 4442595 5905123 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 23592181 23644301 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 23592181 23644301 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.42932 -9.53194 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 2.42932 -9.53194 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Електроенергiя 4 751 496 

в тому числi: ДП «Енергоринок» 4 750 824 

Покупцi електроенергiї на НКТ 672 

Теплоенергiя 25 722 

в тому числi: теплоенергiя (товарна продукцiя) 3 817 

послуги з централiзованого опалення 19 413 

Послуги з гарячого водопостачання 2 492 

Всього 4 777 218 

Дохiд вiд електроенергiї, виробленої на НКТ 

Старобешiвською ТЕС згiдно прийнятої облiкової оцiнки 

у 2017 роцi був визнаний у сумi надходження грошових 

коштiв. Не визнаний дохiд вiд поставки електроенергiї на 

НКТ у сумi 1 029 516 тис грн квалiфiкується як умовний 

актив i не визнається у фiнансової звiтностi доки 

надходження економiчних вигiд не стане ймовiрним. 

Собiвартiсть продажу 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Паливо 2 380 043 

Сировина та матерiали 64 397 

Послуги виробничого характеру 127 095 

Енергiя зi сторони 24 634 

Витрати на оплату працi та страхування 299 816 

Амортизацiя 52 827 

Iншi витрати 82 619 

Разом 3 031 431 

Адмiнiстративнi витрати 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Матерiальнi витрати 2 995 

Витрати на оплату працi та страхування 195 148 

Амортизацiя 11 749 

Iншi витрати 77 364 

Разом 287 256 

Витрати на збут 

тис. грн. 



Найменування показника за 2017 рiк 

Матерiальнi витрати 324 

Витрати на оплату працi та страхування 5 377 

Амортизацiя 224 

Iншi витрати 2 095 

Разом 8 020 

 

Фiнансовi доходи та витрати за 2017 рiк 

тис. грн. 

Найменування показника доходи витрати 

Вiдсотки 61 278 

Дисконтування зобов'язань за створеними резервами 49 

068 

Iншi фiнансовi доходи i витрати 18 901  

Разом 18 901 110 346 

Iншi доходи i витрати за 2017 рiк 

тис. грн. 

Найменування показника доходи витрати 

Вiд об’єктiв житлово-комунального та соцiально- 

культурного призначення 1 22 652 

Штрафи 2 820 460 356 

Реалiзацiя товарiв та iнших оборотних активiв 35 540  

Операцiйна оренда 1 906 205 

Iншi операцiйнi доходи/витрати, у т.ч: 977 874 629 280 

• вiдшкодування ранiше списаних активiв 324 0 

• створення резерву сумнiвних боргiв 0 -348 726 

Iншi доходи/витрати 5 962 893 902 

Разом 1 024 427 1 657 669 

Податок на прибуток 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Поточний податок 143 610 

Вiдстрочений податок (175 851) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 319 461 

Керівник Марченко В. Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

5641284 

 

4288944 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 6361 1827 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 6272 1765 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 589928 669252 

Надходження від повернення авансів 3020 10057 2276 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 11599 11345 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

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 156650 106672 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1102124 ) 

 

( 1870630 ) 

Праці 3105 ( 393263 ) ( 428102 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 116157 ) ( 137920 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 808146 ) ( 509995 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 77402 ) ( 29535 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 548223 ) ( 265145 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3224108 ) ( 1081713 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1868 ) ( 5020 ) 



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 ( 340094 ) ( 205155 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 430119 841781 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 9 299 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 122000 13500 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 195 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 539038 ) ( 219207 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 201500 ) ( 6500 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -618334 -211908 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 378136 82740 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 3000 1200 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 1126 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 508497 204649 

Сплату дивідендів 3355 ( 10360 ) ( 13209 ) 

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 ) 



Інші платежі 3390 ( 4455 ) ( 6800 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -143302 -140718 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -331517 489155 

Залишок коштів на початок року 3405 626737 137051 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 398 531 

Залишок коштів на кінець року 3415 295618 626737 

 

Примітки 

З метою складання Звiту про рух грошових коштiв до 

складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв включають: 

готiвку в касi, депозитнi рахунки до запитання та 

iнвестицiї в короткостроковi ринковi грошовi iнструменти 

за мiнусом банкiвського овердрафту. В балансi 

банкiвський овердрафт вiдображається у складi 

короткострокових позик банку. 

Керівник Марченко В. Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

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 - 

Керівник Марченко В.Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т. П.  



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ДОНБАСЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 23343582 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 236443 0 431933 35256 -227921 0 0 475711 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 1069 0 0 1069 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 236443 0 431933 35256 -226852 0 0 476780 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 57313 0 0 57313 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 -66509 0 0 -66509 



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 0 0 0 0 

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 -1135 -1135 

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 0 0 0 0 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 0 0 0 -9196 0 -1135 -10331 

Залишок на 

кінець року 
4300 236443 0 431933 35256 -236048 0 -1135 466449 

 

Примітки 

Статутний фонд ПАТ «Донбасенерго» складається iз 23 644 301 (Двадцять три 

мiльйони шiстсот сорок чотири тисячi триста одна) акцiй, що становить 236 443 010 

(Двiстi тридцять шiсть мiльйонiв чотириста сорок три тисячi десять) грн.  

Основними акцiонерами ПАТ «Донбасенерго» є: 

ПрАТ "Енергоiнвест Холдинг" 60,859007% 

Фонд державного майна України 25,000003% 

(25%+1акцiя) 

Викупленi емiтентом 0,397254% 

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 13,743736% 

За результатами роботи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, ПАТ 

«Донбасенерго» сформовано прибуток у сумi 57 313 тис. грн. 

Окрiм того, на початок року вiдбулась змiна нерозподiленого прибутку/збитку в сумi 

1 069 тис. грн. в наслiдок: 

- корегування забезпечення на виплату штрафних санкцiй в розрахунках з бюджетом 

та контрагентами - ( 285 201) тис. грн.; 

- корегування нарахованих сум в розрахунках з бюджетом в наслiдок подання 

уточнюючих декларацiй– 157 330 тис. грн.; 

- корегування вiдстрочених податкових активiв– 109 599 тис. грн.; 

- вiдновлення у структурi балансу об’єкта незавершеного будiвництва 

(Профiлакторiй Енергетик) 19 688 тис. грн.; 

- iншi – ( 347) тис. грн. 

 

 

 

 

 

 



 

Керівник Марченко В.Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки 

до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2017 року 

ПАТ «Донбасенерго» 

1. Загальна iнформацiя 

Публiчне акцiонерне товариство «Донбасенерго» є правонаступником всiх прав та зобов’язань 

Вiдкритого акцiонерного товариства «Донбасенерго», створеного з Державної акцiонерної 

енергетичної компанiї «Донбасенерго», вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 

04.08.1998 р., яка створена шляхом корпоратизацiї, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики 

та електрифiкацiї України вiд 07.02.1996 року № 26 та Указу Президента України вiд 04.04.1995 

року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України», 

вiдповiдно до наказу Мiнекономiки України вiд 14.06.1995 року № 75 «Про внесення змiн та 

доповнень до перелiку пiдприємств, що пiдлягають корпоратизацiї, та графiки її проведення».  

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2011 роцi загальними зборами 

акцiонерiв (протокол №18 вiд 12.04.2011) Вiдкрите акцiонерне товариство «Донбасенерго» 

перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Донбасенерго» (далi – Товариство). 

До 2013 року 85,7732 % акцiй статутного фонду належали державi через корпоративнi права НАК 

“Енергетична компанiя України”. В 2013 роцi, в результатi проведеного 21 серпня 2013 року 

приватизацiйного конкурсу (на умовах, погоджених Розпорядженням КМ України вiд 11.07.2013 

№ 496-Р "Про затвердження умов продажу державного пакета акцiй публiчного акцiонерного 

товариства "ПАТ "Донбасенерго" за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни за принципом 

аукцiону") власником контрольного пакету акцiй товариства (60,77% статутного капiталу) стало 

ПрАТ "Енергоiнвест холдинг"; в державнiй власностi за Фондом державного майна України 

залишилися 25% + 1 акцiя; 14,23% акцiй статутного фонду залишилося власнiстю фiзичних та 

юридичних осiб, як резидентiв так i нерезидентiв України.  

Станом на 31.12.2017р. ПрАТ "Енергоiнвест холдинг" володiє 60,859007% вiд статутного капiталу, 

держава в особi Фонду державного майна України – 25,000003% (25%+1акцiя), викупленi 

емiтентом 0,397254% та iншi мiноритарнi акцiонери (фiзичнi та юридичнi особи) – 13,743736% вiд 

статутного капiталу.  

Iнформацiя про господарську дiяльнiсть товариства 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, 

комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку, визначеному чинним законодавством 

i Статутом, та наступний його розподiл мiж акцiонерами. 

Основнi види дiяльностi: 

- виробництво, передача, постачання та перепродаж (трейдинг) електричної енергiї; 

- надання послуг, якi пов’язанi з процесом виробництва, передачi, розподiлу та постачання 

електричної енергiї; 

- органiзацiя i виконання проектно-вишукувальних, науково-дослiдних, топографо-геодезичних, 

картографiчних робiт, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних та 

iнших розробок, проектування об’єктiв, пов’язаних з видобуванням, переробкою, 

транспортуванням, зберiганням, виробництвом та споживанням паливно-енергетичних ресурсiв, 

матерiалiв з охорони працi енергетичних та iнших об’єктiв;  

- транспортно-експедиторська та iнша дiяльнiсть; 

- господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов’язана зi створенням об’єктiв архiтектури, а саме: 

iнженерно-геодезичнi та iнженерно-геологiчнi вишукування, проектнi, будiвельнi та монтажнi 

роботи з нового будiвництва, демонтажу, реконструкцiї, капiтального ремонту, технiчного 

переоснащення та модернiзацiї об’єктiв рiзного призначення, пуско-налагоджувальнi роботи, 

проведення авторського та технiчного нагляду за будiвництвом; 



- центральне водопостачання та водовiдведення; 

- заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту, кольорових та чорних металiв; 

- дiяльнiсть у сферi геологiї та геологорозвiдування; видобування корисних копалин iз родовищ, 

що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовищ корисних 

копалин; видобування пiдземних прiсних вод; 

- виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) 

тепловими мережами, постачання теплової енергiї. 

Основними видами продукцiї ПАТ "Донбасенерго" є: 

- електроенергiя; 

- теплоенергiя. 

В товарнiй продукцiї Товариства частка електричної енергiї становить 99,46%. Електрична енергiя 

виробляється двома структурними одиницями – Слов’янською ТЕС (м. Миколаєвка Донецької 

обл.) i Старобешiвською ТЕС (м. Новий Свiт Донецької обл.)  

21 березня 2017 року ПАТ «Донбасенерго» втратило контроль над управлiнням цiлiсного 

майнового комплексу на Старобешiвський ТЕС i виробничими активами iнших структурних 

пiдроздiлiв розташованих на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють або 

здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження. За фактом зазначених подiй Товариство 

надало до Слiдчого управлiння Головного управлiння нацiональнiй полiцiї України у Донецькiй 

областi Заяву про вчинення кримiнального правопорушення. Результатом цього було внесення 

вiдомостi про скоєне кримiнальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за 

№12017050640000133 за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.341 КК 

України. Досудове розслiдування на теперiшнiй час триває. 

До складу товариства входять: 

-ПАТ «Донбасенерго» (апарат управлiння);  

-СО Слов’янська ТЕС 

-СО Старобешiвська ТЕС; 

-СО Електроремонт; 

-СО Донбасенергоспецремонт; 

-СО Донбасенергоналадка; 

-СО Пiдприємство автомобiльного транспорту; 

-СО Енерготорг; 

-СО ДПРНДI Теплоелектропроект; 

- СО «Енергосоцiнвест».  

Дочiрнiх пiдприємств в Товариствi не має. 

Мiсцезнаходження: м. 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 34А 

Станом на 31.12.2017 у ПАТ «Донбасенерго» працювало 2 429 чол. 

Продовження тексту приміток 

2. Основа складання фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та 

законодавства України на базi концепцiї iсторичної собiвартостi. 

Функцiональною валютою товариства є нацiональна валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть 

представлена у тисячах гривень (тис. грн.), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не 

зазначено iнше. 

Звiтний перiод пiдприємства спiвпадає з календарним роком. 

3. Основнi положення облiкової полiтики, оцiнки та судження 

Основнi засоби  

Основнi засоби вiдображуються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу 

згiдно з правилами прямолiнiйного методу амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi.  

Незавершене будiвництво враховується за первинною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

Витрати на дрiбний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати того фiнансового перiоду, в 



якому вони були понесенi. 

Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були 

замiненi, списуються.  

Витрати на позики, пов’язанi безпосередньо з будiвництвом квалiфiкованого активу, якщо для 

доведення останнього до стану використання за призначенням знадобиться значний перiод часу, 

пiдлягають капiталiзацiї.  

Амортизацiя ґрунтується на таких строках корисного використання: 

Будiвлi ти споруди 15-60 рокiв 

Машини та виробниче обладнання 5-40 рокiв 

Транспортнi засоби 5-10 рокiв  

Iнвентар та приладдя 2-12 рокiв 

Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

У складi iнвестицiйної нерухомостi враховується нерухомiсть, яка знаходиться у володiннi з 

метою отримання орендних платежiв або приросту капiталу або i того i iншого. 

Для облiку iнвестицiйної нерухомостi використовується модель облiку за фактичними витратами i 

всi витрати пiсля визнання враховуються за тими ж принципами, що по основних засобах. 

Нематерiальнi активи 

Всi нематерiальнi активи товариства мають обмежений строк корисного використання й 

включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї на комп'ютерне 

програмне забезпечення капiталiзуються на пiдставi витрат, понесених для придбання й введення 

в експлуатацiю програмного забезпечення. Iншi нематерiальнi активи враховуються за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом та ґрунтується на таких строках корисного 

використання: 

Програмне забезпечення 3-10 рокiв 

Iншi нематерiальнi активи 2-6 рокiв 

Зменшення корисностi 

Балансова вартiсть активiв переглядається на кожну дату балансу з метою визначення будь-якого 

чинника, що вказує на зменшення їх корисностi. При виявленнi таких фактiв сума очiкуваного 

вiдшкодування визначається як вища з двох оцiнок: чистої цiни реалiзацiї або вартостi поточного 

використання. Втрати вiд зменшення корисностi визнаються у випадку, якщо балансова вартiсть 

перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. 

Ранiше визнанi втрати вiд зменшення корисностi сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що 

використовувалися для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення 

корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову 

вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якби збиток вiд зменшення 

корисностi не був визнаний. 

Запаси 

Запаси вiдображуються за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї. Запаси враховуються за первинною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї залежно 

вiд того, яка з цих сум менше. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв у тому числi вугiлля i палива 

визначається за середньозваженою вартiстю. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного 

виробництва включає прямi матерiали, пряму заробiтну плату, iншi прямi витрати та вiдповiднi 

виробничi накладнi витрати. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi спочатку визнається за 

справедливою вартiстю, плюс будь-якi затрати, що безпосередньо вiдносяться до операцiї. Пiсля 

первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Безнадiйнi борги списуються протягом того року, коли вони такими визнанi. 

Визнання доходу 



Товариство продає частину електроенергiї ДП «Енергоринок», державному монополiстовi в 

областi розподiлу електроенергiї, за цiнами, розрахованими на пiдставi розрахунково-аналiтичного 

методу прогнозованої оптової цiни, який використовує Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП).  

Товариство продає теплову енергiю споживачам за цiнами, встановленими НКРЕКП на 

виробництво, транспортування та постачання теплоенергiї для населення, бюджетних установ та 

промислових споживачiв. 

Дохiд визнається за фактом постачання електроенергiї та теплової енергiї, а також iнших товарiв, 

готової продукцiї або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. 

Електрична енергiя, яка виробляється Старобешiвською ТЕС з 01.05.2015 року, продається на 

умовах формування цiн i розрахункiв згiдно Багатостороннього договору мiж учасниками ринку 

електричної енергiї, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть на тимчасово неконтрольованiй 

органами державної влади України територiї. Дохiд вiд реалiзацiї цiєї електроенергiї визнається, 

згiдно з прийнятою у Товариствi облiковою оцiнкою, в момент отримання коштiв за вiдпущену 

електроенергiю коли виконується умова згiдно п.п (г) п. 14 МСФЗ (IAS) 18 «Дохiд». 

Фiнансовi iнструменти та iнвестицiї 

Основнi фiнансовi iнструменти товариства представленi iнвестицiями, що є в наявностi для 

продажу, кредитами й позиками, коштами й короткостроковими депозитами. У товариства також є 

iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська й кредиторська заборгованiсть по основнiй 

дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною дiяльнiстю. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також 

активи, утримуванi до погашення оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована 

собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для 

фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива 

вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових 

потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових 

iнструментiв. 

Прибуток i збитки вiд змiни справедливої вартостi активiв, що є в наявностi для продажу, 

визнаються безпосередньо у складi капiталу. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

З метою складання Звiту про рух грошових коштiв до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

включають: готiвку в касi, депозитнi рахунки до запитання та iнвестицiї в короткостроковi ринковi 

грошовi iнструменти за мiнусом банкiвського овердрафту. В балансi банкiвський овердрафт 

вiдображається у складi короткострокових позик банку. 

Забезпечення, резерви i умовне зобов’язання 

Резерви по зобов'язаннях i платежах признаються у випадках, коли в Товариствi є поточнi 

юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть 

вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i їх суму можна розрахувати з 

достатньою мiрою точностi. 

Забезпечення визнаються у випадку, якщо товариство має теперiшнє зобов’язання, яке виникло 

внаслiдок минулих подiй, є ймовiрнiсть, що в результатi погашення зобов’язання вiдбудеться 

вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов’язання, 

може бути достовiрно оцiнена. 

Умовне зобов'язання визнається у сумi не визнаної кредиторської заборгованостi, яка виникає 

внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не 

вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб’єктом 

господарювання. 

Виплати персоналу. 

Короткостроковi виплати персоналу 

Зобов`язання з короткострокових виплат персоналу не дисконтуються i вiдносяться на витрати по 

мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов`язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде 

виплачена в рамках короткострокових програм виплати грошових премiй, якщо Товариство має 

поточне юридичне чи конструктивне зобов`язання виплатити цю суму в результатi послуги, 



наданої ранiше працiвником, i таке зобов’язання може бути оцiнено достовiрно. 

План зi встановленими виплатами 

Товариство бере участь в державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який 

передбачає достроковий вихiд на пенсiю робiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з 

шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Зобов'язання по встановлених виплатах 

розраховується щорiк актуарiями. 

Переоцiнки, що виникають у зв`язку з пенсiйними програмами з визначеними виплатами, 

включають актуарнi прибутки та збитки. Товариство негайно визнає такi переоцiнки в iншому 

сукупному доходi, а всi iншi витрати, пов`язанi з пенсiйними програмами з визначеними 

виплатами, - у складi виплат персоналу у прибутку або збитку. 

Iншi довгостроковi виплати персоналу 

Товариство здiйснює разовi виплати працiвникам, що досягли певного вiку. Такi ювiлейнi виплати 

працiвникам, що досягли певного вiку, створюють зобов`язання по довгострокових виплатах 

персоналу, i цi зобов`язання покриваються за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Чисте зобов`язання за цими довгостроковими виплатами розраховується з використанням методу 

прогнозованої умовної одиницi. Будь - якi актуарнi прибутки або збитки визнаються в тому 

перiодi, в якому вони виникли у складi прибутку або збитку. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та змiн у 

вiдстрочених податках на прибуток. Вiдстроченi податки на прибуток, розрахованi за методом 

зобов’язань за балансом, виникають внаслiдок iснування тимчасових рiзниць мiж податковою 

базою активiв та зобов’язань та їх балансовою оцiнкою для цiлей фiнансового облiку. 

Основнi тимчасовi рiзницi пов’язанi з амортизацiєю основних засобiв, створенням забезпечень та 

резерву сумнiвних боргiв. Вiдстроченi податковi активи, якi стосуються перенесення на майбутнi 

перiоди невикористаних податкових збиткiв, визнаються в тiй мiрi, в якiй ймовiрно, що величини 

оподатковуваного прибутку в майбутньому буде достатньо для вiдшкодування невикористаних 

податкових збиткiв. 

Дивiденди 

Дивiденди, визначенi Дирекцiєю, не вираховуються з величини нерозподiленого прибутку до 

моменту їх затвердження на загальних рiчних зборах акцiонерiв. 

Продовження тексту приміток 

4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження 

Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва застосування 

попереднiх оцiнок та припущень. Такий пiдхiд впливає на звiтну величину активiв i зобов’язань, 

розкриття iнформацiї про можливi активи та зобов’язання на дату фiнансової звiтностi i звiтну 

величину доходiв та витрат за звiтний перiод. Фактичнi данi можуть вiдхилятися вiд таких оцiнок. 

Найбiльш суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення строку корисного 

використання основних засобiв, критерiїв визнання доходу, визнання умовних зобов’язань, 

забезпечення майбутнiх витрат, резерву сумнiвних боргiв, знецiнення активiв та дисконтування 

майбутнiх грошових потокiв. 

Цi оцiнки перiодично переглядаються, i, у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування 

вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо. 

5. Основнi засоби на 31.12.2017 р. 

тис. грн. 

Найменування показника Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть 

Залишок на початок року, у т. ч.: 3 913 327 2 356 521 1 547 806 

Надiйшло всього, у т. ч. 193 630 193 630 

введено в дiю (з 15 рахунка) 125 887 125 887 

безкоштовно отриманi основнi засоби 5 5 

змiна нарахування резерву на консервацiю НА 67 738 67 738 

Зменшення корисностi активiв (знецiнення) 861 663 (861 663) 

Вибуло всього, у т. ч. 8 786 8 691 95 



переведено для продажу 2 2  

лiквiдовано (списано) 8 784 8 689 95 

Нарахована амортизацiя Х 70 394 (70 394) 

Залишок на кiнець звiтного перiоду 4 098 171 3 288 887 809 284 

Довiдково: Нарахована амортизацiя основних  

засобiв у податковому облiку Х 101 235 Х 

6. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк на 31.12.2017 

Капiтальне будiвництво 84 018 227 271 

Придбання (виготовлення) основних засобiв 32 910 4 379 

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 6 934 2 796 

Придбання (створення) нематерiальних активiв 2 448 3 518 

Витрати пов’язанi з полiпшенням НА 16 528 5 108 

Аванси у капiтальних iнвестицiях 237 199 586 159 

Iншi 405 204 966 669 

Разом 785 241 1 795 900 

Довiдково: резерв знецiнення капiтальних iнвестицiй – 40 081 тис. грн. 

 

7. Нематерiальнi активи 

У складi нематерiальних активiв вiдбулись такi змiни: 

тис. грн.  

Показник Залишок на 01.01.2017 Надiйшло Вибуло за рiк Нараховано Залишок на 31.12.2017 

первiсна за рiк амортизацiї  

(переоцiнена) накопичена первiсна накопичена за рiк первiсна накопичена 

вартiсть амортизацiя вартiсть амортизацiя (переоцiнена) амортизацiя 

вартiсть  

Права користування  

природними ресурсами  

Права користування майном  

Iншi нематерiальнi активи 35 083 18 884 680 60 59 8 432 35 703 29 320 

Разом 35 083 18 884 680 60 59 8 432 35 703 29 320 

 

 

8. Зменшення корисностi необоротних активiв 

Вiдповiдно до п.п. 4.4.1 Облiкової полiтики на кожну дату складання фiнансової звiтностi 

Товариство визначає наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. У 

разi виявлення будь-якої такої ознаки Товариство проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування 

активу вiдповiдно до МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв". 

21 березня 2017 року ПАТ «Донбасенерго» офiцiйно проiнформувало органи державної влади 

України i надало Заяву до Нацiональнiй полiцiї України про втрачений контроль та управлiння 

цiлiсним майновим комплексом на Старобешiвський ТЕС i виробничими активами iнших 

структурних пiдроздiлiв, розташованих на територiї, де органи державної влади тимчасово не 

здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження. 

На виконання наказу Товариства вiд 31.03.2017 № 43 з метою визначення активiв, якi 

територiально знаходяться на територiї структурних одиниць Товариства, над управлiнням яких 

ПАТ «Донбасенерго» тимчасово втратило контроль, керiвництвом зазначених пiдприємств були 

сформованi та наданi Дирекцiї з правового забезпечення перелiки вказаного майна, за категорiями: 

• Основнi засоби 

• Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 

• Малоцiннi швидкозношуванi предмети 

• Запаси 

• Нематерiальнi активи 

• Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 



Вартiснi значення наданої iнформацiї вiдповiдають примiткам до фiнансової звiтностi за 

результатами 1 кварталу 2017 року вiдповiдних структурних одиниць i в загальному обсязi станом 

на 31.03.2017 року складають 1 101 289 тис. грн. 

З урахуванням значної ступенi невизначеностi щодо оцiнки згiдно МСФО критерiїв активiв 

стосовно майна, яке територiально знаходиться на територiї структурних одиниць Товариства, над 

управлiнням яких ПАТ «Донбасенерго» тимчасово втратило контроль, у фiнансовiй звiтностi 

Товариства створенi резерви на знецiнення необоротних активiв (основних засобiв, iнвестицiйної 

нерухомостi, нематерiальних активiв) та запасiв в сумi доведення їх балансової вартостi до нуля. 

Товариство визначило показники зменшення корисностi основних засобiв i провело тестування 

основних засобiв на предмет зменшення корисностi, а також тестування грошових потокiв на 31 

грудня в 2017 р. Для цiлей тесту на знецiнення Товариство розглядалося як єдина одиниця 

генеруюча грошовi потоки. 

В результатi тесту було визначено, що ознаки знецiнення вiдсутнi. 

Продовження тексту приміток 

9. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Найменування показника Залишок Одержано у тому числi: 

на 01.01.2017 всього переведено Використано у тому числi: Залишок на  

з поточної iнше всього переведено 31.12.2017 

дебiторської у поточну iнше  

заборгованостi дебiторську 

заборгованiсть  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Довгострокова дебiторська  

заборгованiсть всього: 817 390 97 115 0 97 115 669 310 65 669 245 245 195 

- довгостроковi векселi  

одержанi 0 0 0 0 0 0 0 0 

- iнша дебiторська  

заборгованiсть, з якої: 817 390 97 115 0 97 115 669 310 65 669 245 245 195 

- розрахунки з працiвниками  

за виданими довгостроковими  

позиками тощо 154 30 0 30 65 65 0 119 

- заборгованiсть за електричну 

енергiю ДП "Енергоринок" 817 236 97 085 0 97 085 669 245 0 669 245 245 076 

Резерв сумнiвних боргiв на  

довгострокову заборгованiсть (482 277) 352 104 0 352 104 0 0 0 (130 173) 

Всього чиста довгострокова  

дебiторська заборгованiсть  

(рядок 1040) 335 113 449 219 0 449 219 669 310 65 669 245 115 022 

 

10. Запаси 

тис. грн. 

Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2017 

Сировина i матерiали (за вирахуванням  

резерву знецiнення 72 748 тис грн.) 22 058 

 

Паливо (за вирахуванням резерву знецiнення  

103 751 тис грн.) 797 007 

Тара i тарнi матерiали (за вирахуванням  

резерву знецiнення 18 тис грн.) 335 

Будiвельнi матерiали 139 

Запаснi частини (за вирахуванням резерву 



знецiнення 49 700 тис грн.) 94 573 

МШП 6 166 

Незавершене виробництво (за вирахуванням 

резерву знецiнення 4 273 тис грн.) 2 371 

Готова продукцiя (за вирахуванням резерву 

знецiнення 15 266 тис грн.) 1 735 

Товари (за вирахуванням резерву знецiнення 

1 881 тис грн.) 3 895 

Разом 928 279 

Довiдково: резерв знецiнення запасiв -247 655 тис. грн. 

У продовж звiтного перiоду списано на витрати запасiв на суму 3 237 739 тис. грн, якi включено 

переважно до складу собiвартостi виробленої продукцiї. Станом на звiтну дату запасiв переданих 

пiд заставу немає. 

11. Поточна дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2017 

Дебiторська заборгованiсть покупцiв (первiсна вартiсть) 664 592 

в тому числi: ДП «Енергоринок» 625 511 

Покупцi електроенергiї на НКТ 22 548 

Резерв сумнiвних боргiв 93 346 

в тому числi ДП «Енергоринок» 84 425 

Покупцi електроенергiї на НКТ 0 

Iнша дебiторська заборгованiсть (первiсна вартiсть) 604 010 

Резерв сумнiвних боргiв 19 231 

Разом дебiторська заборгованiсть (первiсна вартiсть) 1 268 602 

Разом резерв 112 577 

 

12. Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi 

тис. грн. 

Найменування показника Код Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2017 

рядка Первiсна вартiсть Первiсна вартiсть Первiсна вартiсть  

Всього: за товари за товари iншої поточної 

(ряд. 1040, Ф.№ 1) (ряд. 1125 Ф.№ 1) заборгованостi 

(+) резерв сумнiвної (+) резерв сумнiвної (ряд.1120,1130-1155 Ф.№ 1) 

заборгованостi заборгованостi (+) резерв сумнiвної заборгованостi 

 

Разом (020+030): 010 1 513 797 245 195 664 592 604 010 

поточна заборгованiсть 020 625 627 97 204 271 468 256 955 

прострочена заборгованiсть  

всього, з неї: 030 888 170 147 991 393 124 347 055 

до 12 мiсяцiв 031 236 607 0 2 653 233 954 

вiд 36 мiсяцiв та бiльше 034 144 217 0 130 884 13 333 

з рядка 030:  

сумнiвна та безнадiйна  

заборгованiсть, у т.ч.: 040 242 750 130 173 93 346 19 231 

безнадiйна заборгованiсть, 

з неї: 041 6 456 0 964 5 492 

термiн позовної давностi якої  

минув 0411 6 456 0 964 5 492 

iнша безнадiйна дебiторська  

заборгованiсть 0413  

 

13. Кошти та їх еквiваленти 



тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2017 

Кошти на рахунках у банках:  

Поточний рахунок в банку 294 996 

Iншi рахунки в банку  

Грошовi кошти в дорозi 28 

Кошти у касi 594 

Разом 295 168 

 

14. Власний капiтал 

Статутний фонд ПАТ «Донбасенерго» складається iз 23 644 301 (Двадцять три мiльйони шiстсот 

сорок чотири тисячi триста одна) акцiй, що становить 236 443 010 (Двiстi тридцять шiсть 

мiльйонiв чотириста сорок три тисячi десять) грн.  

Основними акцiонерами ПАТ «Донбасенерго» є: 

ПрАТ "Енергоiнвест Холдинг" 60,859007% 

Фонд державного майна України 25,000003% 

(25%+1акцiя) 

Викупленi емiтентом 0,397254% 

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 13,743736% 

За результатами роботи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, ПАТ «Донбасенерго» 

сформовано прибуток у сумi 57 313 тис. грн. 

Окрiм того, на початок року вiдбулась змiна нерозподiленого прибутку/збитку в сумi 1 069 тис. 

грн. в наслiдок: 

- корегування забезпечення на виплату штрафних санкцiй в розрахунках з бюджетом та 

контрагентами - ( 285 201) тис. грн.; 

- корегування нарахованих сум в розрахунках з бюджетом в наслiдок подання уточнюючих 

декларацiй– 157 330 тис. грн.; 

- корегування вiдстрочених податкових активiв– 109 599 тис. грн.; 

- вiдновлення у структурi балансу об’єкта незавершеного будiвництва (Профiлакторiй Енергетик) 

19 688 тис. грн.; 

- iншi – ( 347) тис. грн. 

15. Зобов’язання по кредитам 

тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2017 

Довгостроковi зобов’язання перед банками 3 200 

Кредит АТ «Ощадбанк» ( довгостроковi зобов’язання)  

Кредит ФК «Артфiн» 3 200 

Короткостроковi кредити банка 218 476 

Поточнi зобов’язання перед банками 68 339 

Довгостроковий кредит АТ «Ощадбанк» ( поточнi зобов’язання) 63 877 

% за довгостроковий кредит 1 332 

% за короткостроковий кредит 3 190 

Разом зобов’язання за кредитами банкiв 290 075 

 

16. Зобов’язання по розстрочених податках 

тис. грн. 

Найменування показника Код рядка форми 1 на 31.12.2017  

Розстроченi податковi зобов’язання  

з податку на додану вартiсть, податку  

на прибуток та ресурснi платежi, всього: 370 311 

в тому числi: довгостроковi зобов’язання 1515 322 316 

поточнi зобов’язання 1610 47 995 

Розстроченi податковi зобов’язання з пенi 



на податок на додану вартiсть податку 

на прибуток та ресурснi платежi, всього: 4 917  

в тому числi: довгостроковi зобов’язання 1515 4 482 

поточнi зобов’язання 1610 435 

Всього розстроченi податковi зобов’язання 375 228 

 

17. Аванси отриманi вiд клiєнтiв  

тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2017  

(без ПДВ) 

Електроенергiя 458 496 

Теплоенергiя 2 

ТМЦ 5 952 

Роботи, послуги 952 

Iншi 9 

ВСЬОГО: 465 411 

 

18. Розкриття iнформацiї щодо статтi «Iншi» 

тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2017 

Iншi розрахунки за майно, надане в оренду 9 

 

19. Торгова кредиторська заборгованiсть 

тис. грн 

Найменування показника Код Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2017 

рядка Всього: за товари, iнша поточна  

роботи, заборгованiсть 

послуги (ряд. (Рядки 1605-1610,  

1615 Форми 1) 1620-1640, 1690 Ф.№ 1) 

1 2 3 4 5 

Разом (020+030): 010 3 301 797 2 410 707 891 090 

поточна заборгованiсть 020 1 881 754 1 114 947 766 806 

прострочена заборгованiсть всього,  

з неї: 030 1 420 044 1 295 760 124 284 

до 12 мiсяцiв 031 34 606 30 522 4 084 

вiд 36 мiсяцiв та бiльше 034 70 576 24 834 45 742 

Iз рядка 010 заборгованiсть,  

яка документально не  

пiдтверджена 050 248 040 248 040  

 

20. Iншi поточнi зобов’язання 

тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2017 

З податкових розрахункiв 99 867 

Розрахунки з iншими кредиторами 3 605 

Iншi 4 011 

Разом 107 498 

 

21. Забезпечення i резерви 

тис. грн. 

Рядок Види забезпечень Залишок Збiльшення Використано Коригування Залишок 

Ф. 1 i резервiв на 01.01.2017 за звiтний рiк у звiтному роцi (зменшення) резерву на 31.12.2017 

1660 Забезпечення на виплату  



вiдпусток працiвникам 38 112 50 005 53 951 34 166 

1660 Iншi забезпечення на виплату 

зарплати 54 646 54 646 

1505 Забезпечення наступних 

витратна додаткове пенсiйне  

забезпечення 268 630 25 090 17 075 276 645 

1520 Забезпечення наступних  

витрат на консервацiю  

золовiдвалiв. 36 917 69 287 0 106 204 

1660 Забезпечення наступних витрат 

на податки та фiнансовi санкцi 

у роз-рахунках з бюджетом 286 580 164 719 100 703 350 596 

1660 Забезпечення наступних витрат 

за невиконання договiрних  

зобов’язань 197 961 242 949 440 910 

1660 Резерв по зобов’язан-ням за  

отриманими ресурсами 266 627 692 611 0 954 823 4 415 

Разом 1 094 827 1 299 307 171 729 954 823 1 267 582 

22. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Електроенергiя 4 751 496 

в тому числi: ДП «Енергоринок» 4 750 824 

Покупцi електроенергiї на НКТ 672 

 

Теплоенергiя 25 722 

в тому числi: теплоенергiя (товарна продукцiя) 3 817 

послуги з централiзованого опалення 19 413 

Послуги з гарячого водопостачання 2 492 

Всього 4 777 218 

Дохiд вiд електроенергiї, виробленої на НКТ Старобешiвською ТЕС згiдно прийнятої облiкової 

оцiнки у 2017 роцi був визнаний у сумi надходження грошових коштiв. Не визнаний дохiд вiд 

поставки електроенергiї на НКТ у сумi 1 029 516 тис грн квалiфiкується як умовний актив i не 

визнається у фiнансової звiтностi доки надходження економiчних вигiд не стане ймовiрним. 

23. Собiвартiсть продажу 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Паливо 2 380 043 

Сировина та матерiали 64 397 

Послуги виробничого характеру 127 095 

Енергiя зi сторони 24 634 

Витрати на оплату працi та страхування 299 816 

Амортизацiя 52 827 

Iншi витрати 82 619 

Разом 3 031 431 

24. Адмiнiстративнi витрати 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Матерiальнi витрати 2 995 

Витрати на оплату працi та страхування 195 148 

Амортизацiя 11 749 

Iншi витрати 77 364 

Разом 287 256 



25. Витрати на збут 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Матерiальнi витрати 324 

Витрати на оплату працi та страхування 5 377 

Амортизацiя 224 

Iншi витрати 2 095 

Разом 8 020 

 

26. Фiнансовi доходи та витрати за 2017 рiк 

тис. грн. 

Найменування показника доходи витрати 

Вiдсотки 61 278 

Дисконтування зобов'язань  

за створеними резервами 49 068 

Iншi фiнансовi доходи i витрати 18 901  

Разом 18 901 110 346 

27. Iншi доходи i витрати за 2017 рiк 

тис. грн. 

Найменування показника доходи витрати 

Вiд об’єктiв житлово-комунального та 

соцiально-культурного призначення 1 22 652 

Штрафи 2 820 460 356 

Реалiзацiя товарiв та iнших оборотних активiв 35 540  

Операцiйна оренда 1 906 205 

Iншi операцiйнi доходи/витрати, у т.ч: 977 874 629 280 

• вiдшкодування ранiше списаних активiв 324 0 

• створення резерву сумнiвних боргiв 0 -348 726 

Iншi доходи/витрати 5 962 893 902 

Разом 1 024 427 1 657 669 

28. Податок на прибуток 

тис. грн. 

Найменування показника за 2017 рiк 

Поточний податок 143 610 

Вiдстрочений податок (175 851) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 319 461 

29. Операцiї зi зв’язаними сторонами 

Материнською компанiєю Товариства з 21.08.2013р є ПрАТ "Енергоiнвест Холдинг". 

Залишки за розрахунками та операцiї Товариства з суб’єктами господарювання пiд спiльним 

контролем представленi у таблицi: 

тис. грн 

Найменування показника Сума на 31.12.2017 р. 

Залишки за розрахунками:  

Iнша короткострокова дебiторська заборгованiсть перед Енергоiнвест Холдiнг 9  

Iнша короткострокова дебiторська заборгованiсть перед ТОВ Торговий дiм Енергоiнвест 6  

Iнша короткострокова дебiторська заборгованiсть перед ТОВ Енергоiнвест Трейдiнг 155  

Передплати наданi ТОВ Торговий дiм Енергоiнвест 4 565  

Передплати наданi ТОВ Енергоiнвест Трейдiнг 50 166  

Фiнансова допомога надана ТОВ Енергоiнвест Трейдiнг (за справедливою вартiстю) 65 977  

Кредиторська заборгованiсть до ТОВ Енергоiнвест трейдiнг 130 463  

Кредиторська заборгованiсть до ТОВ Торговий дiм Енергоiнвест 1 749  

Фiнансова допомога отримана вiд Енергоiнвест Трейдiнг 2 949  

Передплати отриманi вiд Енергоiнвест Трейдiнг 1 530  



Операцiї  

Закупiвлi вiд ТОВ Енергоiнвест трейдiнг 1 129 686 

Закупiвлi вiд Торговий дiм Енергоiнвест 51 570 

Фiнансова допомога, надана ТОВ Енергоiнвест Трейдiнг 201 500  

Фiнансова допомога виплачена ТОВ Енергоiнвест Трейдiнг 135 523  

 

Керiвник В.Б. Марченко 

Головний бухгалтер Т.П. Сварцевич 


