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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2018 року  

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 

03150, м.Київ, вул. 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 квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

27.07.2018 

(дата) 

2. Квартальна 

інформація розміщена 

на сторінці 

http://de.com.ua/uk/document/kvartalnaja_informacija 
в мережі 

Інтернет 

 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

правочинів 
X 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

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

вчинення яких є заінтересованість 
X 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

11. Інформація про заміну управителя 
 

12. Інформація про керуючого іпотекою 
 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 



17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

21. Примітки: 

п.3."Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнювався, оскiльки 

Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб. 

п.7.2."Iнформацiя про облiгацiї емiтента", не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

п.7.3. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", не заповнюється, оскiльки емiтент 

не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

п.7.4. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск похiдних цiнних паперiв. 

п.8.5 "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" не 

заповнюється, оскiльки протягом звiтного перiоду вiдповiднi рiшення не приймались. 

п.9-13. "Iнформацiя про: 

- конвертацiю цiнних паперiв; 

- замiну управителя; 

- керуючого iпотекою; 

- трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; 

- змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним iпотечним боргом" 

не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв 

взагалi та протягом звiтного перiоду. 

п.14 - 15. "Iнформацiя про iпотечне покриття" та "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка 

здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не заповнюється, оскiльки Товариство не є емiтентом 

iпотечних цiнних паперiв. 

п.16. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положенням (стандартами) бухгалтерського 

облiку" не заповнюється, оскiльки емiтент складає звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

п.18. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

 

I. Огляд промiжної фiнансової звiтностi за 1 пiврiччя 2018 року аудитором не проводився.  

II. Промiжний звiт керiвництва. 

Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до 

вимог Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». 

Основнi подiї звiтного перiоду: 

Завдання з виробництва електроенергiї, основного продукту виробництва Товаритсва, виконане на 

159,5% за рахунок збiльшення попиту через сприятливу кон'юктуру ринку. 

Результатом дiяльностi за 1 пiврiччя 2018 року до оподаткування є прибуток у сумi 259 580 

тис.грн. Вiдповiдно до розрахованої декларацiї за 1 пiврiччя 2018 року, податок на прибуток склав 

61 594 тис.грн. Таким чином, чистий прибуток компанiї за 1 пiврiччя 2018 року складає 197 986 

тис.грн. На формування загального фiнансового результату в основному вплинуло збiльшення по 

Слов’янськiй ТЕС реалiзацiї електричної енергiї на 557,2 млн.кВтг, тарифу на вiдпуск електричної 

енергiї без урахування iнвестицiйної складової на 13,84 коп/кВтг, що покращило загальнi 

фiнансовi показники на суму 371,8 млн.грн. 



 

У 2 кварталi 2018 року на рiчних Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 24.04.2018, обрано 

новий склад Наглядової ради, а саме:  

- Опихайленко Євген Анатолiйович - представник акцiонера Товариства – Приватного 

акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг»; 

- Сергiєнко Андрiй Валерiйович - представник акцiонера Товариства – Приватного акцiонерного 

товариства «Енергоiнвест Холдинг»;  

- Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна 

України;  

- Саква Юрiй Вiкторович - незалежний директор;  

- Тiтенко Сергiй Михайлович - незалежний директор. 

 

На засiданнi Наглядової ради 25.04.2018р. Опихайленка Євгена Анатолiйовича обрано Головою 

Наглядової ради, а Єсипенко Людмилу Миколаївну - заступником Голови Наглядової ради.  

На засiданнi Наглядової ради 25.04.2018р. утворено комiтет Наглядової ради з питань аудиту та 

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

питань призначень та обранi члени цих комiтетiв.  

 

Рiшенням Наглядової ради вiд 25.04.2018р. припинено повноваження члена Дирекцiї Максименка 

О.М. та обрано членом Дирекцiїї Власенка Ю.П.  

III. Твердження щодо промiжної iнформацiї ПАТ "Донбасенерго"  

Фiнансова звiтнiсть за перше пiврiчча 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, що 

вимагається згiдно частини ст. 121 роздiлу IV та в цiлому вiдповiдно до Закону України №996-XIV 

вiд 16.07.1999 року «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». 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 помилки або шахрайства. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за: 

- достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв та прибутки i збитки 

Компанiї, 

- оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

- розвиток i здiйснення господарської дiяльностi.  

Керiвники, яких надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за 

процесом фiнансового звiтування Компанiї. 

IV. Вiдомостi щодо участi емiтента в iнших юридичних особах" не заповнюются, оскiльки 

Товариство не приймало участi в iнших юридичних особах. 

V. Iнформацiя станом на 30.06.2018р. про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також про кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi:  

- загальна кiлькiсть акцiй у випуску - 23 644 301 шт.;  

- загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 338 883 шт.;  

- кiлькiсть акцiй, якi не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах 

емiтента у вiдповiдностi до абз.2 п.10 Роздiлу VI «Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону 

України "Про депозитарну систему України", становить 305 418 шт.;  

- кiлькiстi голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi - iнформацiя вiдсутня. 

VI. Iнформацiя про вчинення протягом 2 кварталу 2018р. правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть  

Протягом 2 кварталу 2018р. Товариством укладалися правочини з ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 41950981) та ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ 

"ЕНЕРГОIНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 38903313). 

ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" та ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" є афiлiйованими 



особами Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 



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) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 236443010 

6. Відсоток акцій у статутному 

капіталі, що належать 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) 
2522 

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 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), головне управлiння з обслуговування 



який обслуговує емітента за поточним рахунком в 

іноземній валюті 

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 державне 

регулювання у сферi 

енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково.  

Постачання електричної енергiї  лiцензiя б/н 15.08.2017 

Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

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) 

лiцензiя б/н  29.12.2016 

Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) 

Необмежена 

Опис 
Рiшення НКРЕКП України про видачу лiцензiї № 719 вiд 19.05.2014, 

переоформлено рiшенням № 2445 от 29.12.2016.  

Постачання теплової енергiї лiцензiя б/н  29.12.2016 

Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

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 державне 

регулювання у сферi 

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 ситуцiй 
Необмежена 



Опис Термiн дiї лiцензiй необмежений.  

Централiзоване водопостачання та 

водовiдведення  
лiцензiя АД № 073871 13.01.2015 

Донецька обласна державна 

адмiнiстрацiя 
Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково.  

Господарська дiяльнiсть з 

будiвництва об'єктiв  
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 № 2013030077. 

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Придбання, зберiгання, 

перевезення, використання, 

знищення, реалiзацiя (вiдпуск) 

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 

"Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

лiцензiя б/н 03.08.2017 

Державна служба України з 

лiкарських засобiв та 

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 18.03.2015 

Державна iнспекцiя України 

з безпеки на наземному 

транспортi 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Дiяльнiсть з використанням 

джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

лiцензiя ОВ № 050222 11.08.2010 

Пiвденно-схiдно державна 

iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки. 

Держiнспекцiя 

ядер.регулювання 

18.09.2016 

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 
№05/02/18/0/00449 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

29.01.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

алкогольними напоями 
№05/02/13/0/14661 06.07.2017 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

19.07.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

алкогольними напоями 
№05/24/18/0/00451 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

29.01.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

алкогольними напоями 
№05/24/18/0/00455 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

29.01.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  



Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

алкогольними напоями 
лiц№05/24/17/0/00698 09.02.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

15.02.2019 

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 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

04.09.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

алькогольними напоями 
лiц№05/24/18/0/00453 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

29.01.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

алкогольними напоями 
лiц№05/24/18/0/00244 16.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

19.01.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

тютюновими виробами 
лiц№05/24/18/1/00450 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

29.01.2019 

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 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

19.09.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення. 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

тютюновими виробами  
лiц№05/24/18/1/00452 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Луганськiй областi 

29.01.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

тютюновими виробами 
лiц№05/24/18/1/00456 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi  

29.01.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення.  

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

тютюновими виробами 
лiц№05/24/18/1/00699 09.02.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

14.02.2019 

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 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

04.09.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення. 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

тютюновими виробами  
лiц№05/24/18/1/00454 26.01.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

29.01.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля його закiнчення. 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

тютюновими виробами  
лiц№05/24/18/1/00245 16.01.2018 

Державна фiксальна служба 

України Головне управлiння 

ДФС у Донецькiй областi 

19.01.2019 



Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 

алкогольними напоями  
лiц. АД № 000877 11.04.2018 

Держана фiскальна служба 

України Головне управлiння 

ДФСУ у Донецькiй областi 

11.04.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 0341.15.14 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 № 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 

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 № 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 № 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 виконання робiт пiдвищеної 

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. 

На виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 
дозвiл № 0338.15.14  07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

16.05.2018 



Опис 
Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi 

заходи на перiод проведення АТО". 

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 0343.15.14 07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

16.05.2018 

Опис 
Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi 

заходи на перiод проведення АТО". 

На виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки  
дозвiл № 202.15.30 26.03.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

21.06.2018 

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 

Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi 

заходи на перiод проведення АТО". 

На виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки  
дозвiл № 0350.15.14 07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

05.09.2018 

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 № 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 № 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 
дозвiл № 0326.15.14  07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 
08.07.2018 



пiдвищеної небезпеки 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 № 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 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 № 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 

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 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  

05.07.2017 

Опис 

Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi 

заходи на перiод проведення АТО". 

На виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки  
дозвiл № 0345.15.14 07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

15.04.2015 

Опис 

Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi 

заходи на перiод проведення АТО". 

На виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки  
дозвiл № 228.15.30 03.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

13.04.2017 



Опис 

Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi 

заходи на перiод проведення АТО". 

На виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 
дозвiл № 201.15.30  26.03.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України  

12.06.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На застосування шкiдливих 

небезпечних речовин 1, 2, 3 класу 
дозвiл № 204.15.30 26.03.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України  

06.08.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На спецiальне водокористування 

СбТЕС 
дозвiл Укр-Дон 5888  20.11.2014 

Донецька обласна державна 

адмiнiстрацiя 
01.11.2017 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами (дозвiл 

на викиди всiма дiючими 

джерелами викидiв СбТЕС 

дозвiл№1424555400-

36 
01.04.2016 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього середовища 

в Донецькiй областi 

01.04.2023 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

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 та утворення 

вiдходiв  
дозвiл № 37.03 26.04.2013 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища. 

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 дозвiл Укр-Дон 6142 29.09.2016 

Донецька обласна державна 

адмiнiстрацiя Департамент з 

охорони навколишньго 

середовища 

01.09.2021 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 0342.15.14  07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

06.06.2018 

Опис 

Продовжена дiя дозволу, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi 

заходи на перiод проведення АТО". 

На виконання робiт пiдвищенної 

небезпеки 
дозвiл № 229.13.30 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. 



Подана заявка на продовження строку дiї дозволу.  

На виконання робiт пiдвищенної 

небезпеки  
дозвiл № 0321.15.14  07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

16.05.2023 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На застосування машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищенної небезпеки 

дозвiл № 0329.15.14 07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл 

Необмежена 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї - безстроково.  

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  

26.12.2018 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На виконання робiт пiдвищеної 

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 виконання робiт пiдвищеної 

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 № 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 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 експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 0337.15.14 07.04.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

28.07.2018 



Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 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 викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

дозвiл 1415070500-18 09.01.2014 

Донецька обласна державна 

адмiнiстрацiя. Департамент з 

охорони навколишнього 

природного середовища 

09.01.2019 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

дозвiл 1414170300-64 18.01.2018 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього природного 

середовища 

18.01.2025 

Опис 
Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На розмiщення вiдходiв дозвiл № 36.05 15.05.2013 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй обл. 

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 01.06.2014 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй обл. 

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 дозвiл Укр-Дон 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  Укр-Дон 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. 

Експлуатацiя радiоелектронного 

засобу аналогового 
дозвБС400-14-0146698 26.05.2014 

Український державний 

центр радiочастот 
28.03.2019 



ультракороткохвильового 

радиотелефонного зв'язку  

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 викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

дозвiл1410636900-112 15.03.2013 

Донецька обласна державна 

адмiнiстрацiя Департамент з 

охорони навколишньго 

середовища 

15.03.2018 

Опис 

Дозвiл не переоформлявся у зв'язку з припиненням дiяльностi, яка має вплив на 

атмосферне повiтря. 

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 

радiотелефонного зв'язку  

дозвiл АР-14-0038100 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-14-0038101 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 дозвiл АР-14-0038104 26.02.2014 Український державний 18.12.2018 



засобу аналогового 

ультракороткогохвильового 

радiотелефонного зв'язку  

центр радiочастот 

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 користування надрами 

(видобування пiдземних прiсних 

вод для господарсько-питного 

водопостачання) 

дозвiл № 2183 24.03.2000 
Державна служба геологiї та 

надр України 
23.03.2020 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На спецiальне водокористування дозвiл Укр-Дон 5921 28.01.2015 

Донецька обласна державна 

адмiнiстрацiя Департамент з 

охорони навколишнього 

середовища 

01.01.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

Виконання розподiлу та 

застосування продуктiв роздiлення 

повiтря (кисень) 

дозвiл № 212.15.30 31.03.2015 

Державна служба гiрничого 

нагляду та промислової 

безпеки України 

30.03.2020 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На експлуатацiю технологiчних 

транспортних засобiв, що 

пiдлягають реєстрацiї в 

територiальних органах 

Держгiрпромнагляду  

дозвiл №2039.15.32 10.08.2015 

Держ. служба гiрничого 

нагляду та пром. безпеки 

України - тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Київськiй обл. та м.Києвi 

09.08.2020 

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 

Державна служба гiрничого 

нагляду та промислової 

безпеки України  

19.03.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 

дозвiл0331.15.14 07.04.2015 

Державна служба гiрничого 

нагляду та промислової 

безпеки України  

29.07.2018 

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. 

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 виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки  
дозвiл № 3702.16.32  23.12.2016 

Держ.служба України з 

питань працi - Головне 

управлiння Держпрацi у 

22.12.2021 



Київ.обл.  

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 Держ.служба України з питань працi - Головне управлiння Держпрацi у Київ.обл. 

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 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 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 випробувань дозвiл № 206.15.30  26.03.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл  

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  

22.04.2019 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 
дозвiл № 208.15.30  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 пiдвищеної 

небезпеки  
дозвiл № 203.15.30 26.03.2015 

Держ.служба гiрничого 

нагляду та пром.безпеки 

України – тер. управлiння 

Держгiрпромнагляду у 

Дон.обл 

25.06.2018 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення. 

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

дозвiл № 1918.17.32 06.07.2017 

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 06.07.2017 

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. 

Постачання природного газу лiцензiя б/н 19.09.2017 

Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) 

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. 

Термiн дiї лiцензiї - з 19.09.2017р. безстроково.  

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 

дозвiл №0335.15.14 07.04.2018 

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 №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 лiцензiї пiсля його закiнчення. 

На експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 

дозвiл № 3166.17.32 15.11.2017 

Держ.служба України з 

питань працi - Головне 

управлiння Держпрацi у 

Київ. обл.  

14.11.2022 

Опис Товариство має намiр продовжувати термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення 



V. 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 
050-323-92-98, 

E.Koloda@de.com.ua 

Опис 

Обран на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго", протокол №25 вiд 

22.01.2016. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Займає посаду начальника вiддiлу управлiння 

корпоративними правами ПАТ «Донбасенерго». Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова 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 

ПКОВ Енергоiнвест холдинг Б.В. (Energoinvest Holding B.V.) - 

директор Б. ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» - голова 

Наглядової ради та директор з правових питань. ПАТ 

«Донбасенерго» - член Наглядової ради, член комiтету Наглядової 

ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства 

та з питань призначень.  

8. Опис 

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 24 квiтня 

2018р., строком до наступних рiчних Зборiв Товариства. 

Рiшенням Наглядової ради вiд 25.04.2018р. обраний Головою 

Наглядової ради та членом комiтету з питань визначення 

винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

1. Посада Заступник Голови Наглядової ради 

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. Закiнчила у 2004 роцi Нацiональний аграрний унiверситет за 

спецiальнiстю «Фiнанси», квалiфiкацiя - спецiалiст з фiнансiв 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Фонд державного майна України - заступник начальника вiддiлу 

Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння 

державними пiдприємствами та корпоративними правами держави. 

ПАТ "Донбасенрего" - заступник Голови Наглядової ради.  



8. Опис 

Обрана до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" як 

представник Фонду державного майна України рiшенням Загальних 

зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 24 квiтня 2018р., строком 

до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулось 

25.04.2018 року, обрана на посаду Заступника Голови Наглядової 

ради ПАТ "Донбасенерго". 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

1. Посада Член Наглядової ради - незалежний дирктор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Тiтенко Сергiй Михайлович  

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1954 

5. Освіта 

Вища,1977р. Донецький полiтехнiчний iнститут, економiка та 

органiзацiя гiрничої промисловостi, квалiфiкацiя органiзацiя 

гiрничої промисловостi; 1987р. - кандидат економ.наук; 1990р. -

доцент по кафедрi органiзацiї та планування гiрничої промисл. 

6. Стаж роботи (років) 42 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

енергетики, Голова. Радник Прем’єр – мiнiстра України.  

8. Опис 

Обраний до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" як 

незалежний директор на Загальних зборах ПАТ "Донбасенерго", що 

вiдбулися 24 квiтня 2018р., строком до наступних рiчних Зборiв 

Товариства.  

Рiшенням Наглядової ради вiд 25.04.2018р. обраний Головою 

комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди 

посадовим особам Товариства та з питань призначень та членом 

комiтету з питань аудиту.  

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Сергiєнко Андрiй Валерiйович  

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта Вища, Донецький нацiональний унiверситет, спец-сть-



Правознавство, квалiфiкацiя–спецiалiст з правознавства, «Київський 

нацiональний економiчний унiверситет iм.Вадима Гетьмана», спец-

сть–«Мiжнародна економiка», квалiфiкацiя–магiстр з мiжнародної 

економiки 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Управляюча компанiя 

«Вiтрянi парки України», Перший заступник Генерального 

директора – директор з правового забезпечення та iнформацiйної 

безпеки. ПАТ «Донбасенерго» - член Наглядової ради, член 

комiтету Наглядової ради з питань аудиту.  

8. Опис 

Обраний до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 24 квiтня 

2018р., строком до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

Рiшенням Наглядової ради вiд 25.04.2018р. обраний членом 

комiтету Наглядової ради з питань аудиту. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

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 

Громадська спiлка «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» - 

Перший заступник Голови Ради. ПАТ «Донбасенерго» - член 

Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету 

Наглядової ради з питань аудиту та член комiтету з питань 

визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань 

призначень. 

8. Опис 

Обраний до складу Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" рiшенням 

Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 24 квiтня 

2018р., строком до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

Рiшенням Наглядової ради вiд 25.04.2018р. обраний членом 

комiтету з питань визначення винагороди посадовим особам 

Товариства та з питань призначень та Головою комiтету з питань 

аудиту. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

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 зовнiшньоекономiчної дiяльнiстю. 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

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

8. Опис 

Обраний на посаду генерального директора 08.05.2012р. рiшенням 

Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" строком на 3 роки. Рiшенням 

Наглядової ради вiд 30.04.2015р. строк дiї контракту продовжено до 

08.05.2018р. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2018р. строк дiї 

контракту продовжено до 18.04.2023р. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї (секретар) 

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 полiтехнiчний iнститут, "Тепловi електричнi 

станцiї" , iнженер теплоенергетик. Харкiвський iнженерно-

педагогiчний iнститут, "Економiка енергетики", 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. Опис 

Обрана на посаду 08.06.2011р. рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго" строком до моменту прийняття рiшення 

Наглядовою радою Товариства про вiдкликання з посади. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові Боєнко Олександр Володимирович  



фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

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 

ВАТ "Донбасенерго" - начальник юридичного вiддiлу. ПАТ 

"Донбасенерго" - директор з правового забезпечення.  

8. Опис 

Обраний на посаду 17.05.2012р. рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго" строком до моменту прийняття рiшення 

Наглядовою радою Товариства про вiдкликання з посади. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї 

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 

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України - 

член. ТОВ «Комбiнат баранкових виробiв» - член Наглядової ради. 

ПАТ «Донбасенерго» - член Наглядової ради (незалежний 

директор), Голова комiтету Наглядової ради з питань визначення 

винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень та 

член комiтету з питань аудиту. Помiчник-консультант народного 

депутата України на громадських засадах.  

8. Опис 

Обраний на посаду 25.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго" строком до моменту прийняття рiшення 

Наглядовою радою Товариства про вiдкликання з посади. Обраний 

на посаду замiсть вiдкликаного члена Дирекцiї Максименка О.М. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 



даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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 зв`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 ПАТ "Донбасенерго" Слов'янська ТЕС.  

8. Опис 

Обраний на посаду 26.12.2012р. рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго" строком до моменту прийняття рiшення 

Наглядовою радою Товариства про вiдкликання з посади. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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) 35 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "Донбасенерго" - Заступник технiчного директора, технiчний 

директор. 

8. Опис 

Обраний на посаду 01.10.2013р. рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго" строком до моменту прийняття рiшення 

Наглядовою радою Товариства про вiдкликання з посади. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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 державний технiчний унiверситет, тепловi 

електричнi станцiї. Мiжнародна бiзнес-школа «МIМ-Київ», 

програма Executive MBA 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "Донбасенерго" - радник Генерального директора, 

комерцiйний директор. 

8. Опис 

Обраний на посаду 17.06.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Донбасенерго" строком до моменту прийняття рiшення 

Наглядовою радою Товариства про вiдкликання з посади. Обран 

замiсть вiдкликаного члена Дирекцiї Куракова О.С. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Голова Ревiзiйної 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. Опис 

Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї рiшенням Загальних зборiв ПАТ 

"Донбасенерго", що вiдбулися 26.04.2014р., до моменту прийняття 

рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства про 

вiдкликання з посади, але не бiльш нiж на п'ять рокiв (згiдно 

Статуту).  

На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулось 

29.05.2014 року, обрана на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"Донбасенерго". 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  



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. Опис 

Обран до складу Ревiзiйної комiсiї рiшенням Загальних зборiв ПАТ 

"Донбасенерго", що вiдбулися 26.04.2014р., до моменту прийняття 

рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства про 

вiдкликання з посади, але не бiльш нiж на п'ять рокiв (згiдно 

Статуту).  

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдальна особа 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 "ЮК "Декстер" - Директор. Приватний пiдприємець.  

8. Опис 

Обраний до складу Ревiзiйної комiсiї рiшенням Загальних зборiв 

ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 26.04.2014р., до моменту 

прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства про 

вiдкликання з посади, але не бiльш нiж на п'ять рокiв (згiдно 

Статуту).  

На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулось 

29.05.2014 року, обран на посаду вiдповiдальної особи Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ "Донбасенерго". 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 
Сварцевич Тетяна Петрiвна 



найменування юридичної 

особи 

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. Опис 

Призначена на посаду 05.07.2004 до припинення повноважень. 

Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних 

даних.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, буд.17/8 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

свiдоцтво №1340 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
13.07.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 591-04-00 (044) 482-52-14 

8. Вид діяльності дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

Iнформацiя щодо виду послуг: 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 акцiонерi 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна 

компанiя"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23785133 

4. Місцезнаходження 08292, Київська обл., м.Буча, бул.Б.Хмельницького, буд. 6, прим.253 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 294645 

6. Дата видачі ліцензії 16.12.2014 



або іншого документа 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
050 425 00 37 - 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Iнформацiя щодо виду послуг: Обслуговування рахункiв у цiнних 

паперах власникiв цiнних паперiв до укладання власником iз 

Депозитарною установою договору про вiдкриття/обслуговування 

рахунку в цiнних паперах. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

4. Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул.Шовковична, 42/44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 399339 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
22.10.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 495 74 74 (044) 495 74 73 

8. Вид діяльності здiйснення дiяльностi з органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку  

9. Опис 

Iнформацiя щодо виду послуг: Включення до Бiржового списку акцiй 

ПАТ "Донбасенерго"; здiйснення пiдтримки Заявлених цiнних паперiв 

в Бiржовому списку з включенням до Бiржового реєстру та iнше. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 31650052 

4. Місцезнаходження 03680, м.Київ, вул.Казимира Малевича, буд. 31 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №293931 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
31.07.2014 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 500 37 33 - 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Iнформацiя щодо виду послуг:  

- страхування майна,  

- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ (лiцензiя 

АЕ № 293939 видана 31.07.2014);  

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) (лiцензiя АЕ 

№ 293949 видана 31.07.2014);  

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних 



засобiв (за внутрiшнiми договорами) (лiцензiя АЕ № 293895 видана 

17.07.2014) ; 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (лiцензiя АЕ 

№ 293943 видана 31.07.2014);  

- особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в 

установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету 

України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних 

пожежних дружин (команд) (лiцензiя АЕ № 293944 видана 10.07.2014); 

- 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 (лiцензiя АЕ № 

293932 видана 10.07.2014). 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (лiцензiя 

АЕ № 293945 видана 10.07.2014); 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних 

засобiв (АЕ № 293895 видана 10.07.2014). 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 36980202 

4. Місцезнаходження 03143, м.Київ, вул.Метрологична, 14Б, оф.405 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 263297 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
10.09.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 248 63 59 (044) 248 79 87 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 
Iнформацiя щодо виду послуг: iнформацiйне та органiзацiйне 

забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв та iнше. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20113829 

4. Місцезнаходження 01133, м.Київ, бул.Лесi Українки, буд.9 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 569713  

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
23.03.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 281 61 50 (044) 281 61 55 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 



9. Опис 
Iнформацiя щодо виду послуг: Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Альфа 

Страхування" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30968986 

4. Місцезнаходження 02160, м.Київ, пр.Соборностi,19 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 522508 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
18.08.2014 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 499 77 61 (044) 499 77 60 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Iнформацiя щодо виду послуг:  

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв;  

- особисте страхування водiїв вiд нещасних випадкiв на транспортi 

(лiцензiя АЕ № 522520 видана 14.08.2014 р.).  

- добровiльне страхування ризикiв, пов'язаних з експлуатацiєю 

транспортного засобу ( лiцензiя АЕ № 522515 видана 14.08.2014р.). 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20782312 

4. Місцезнаходження 04053, м.Київ вул.Сiчових стрiльцiв, буд.40 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 569236 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
14.01.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 238 62 38 (044) 246 96 25 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

9. Опис 
iнформацiя щодо виду послуг: цивiльна-правова вiдповiдальнiсть 

власникiв наземних транспортних засобiв. 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20602681 



4. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул.Кирилiвська, 40 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №641958 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
25.06.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 463 64 21 (044) 417 16 15 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Iнформацiя щодо виду послуг:  

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 31032100  

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

буд.32/2  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

2397  

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 490 55 08 (044) 490 55 08 

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

питань оподаткування  

9. Опис 
Iнформацiя щодо виду послуг: аудиторськi послуги щодо 

пiдтвердженню достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.  

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя 

"Декстер" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 32553314 

4. Місцезнаходження 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 36-Б, кiм.302 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
097 911 04 98 - 



8. Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Iнформацiя щодо виду послуг: юридичнi послуги. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПIТАЛ ТАЙМС"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 34431730 

4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Михайлiвська, буд.12 лiтера "Б" 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

б/н, рiшення №492 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
21.04.2016 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 499 88 34 - 

8. Вид діяльності 
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами, дилерська та брокерська дiяльнiсть 

9. Опис 
Iнформацiя щодо виду послуг: послуги маркет - мейкера.  

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "Арсенал 

страхування" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження 03056, м.Київ, вул.Борщагiвська, буд.154 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №198590 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
21.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 502 67 37 - 

8. Вид діяльності страховi послуги 

9. Опис 

iнформацiя щодо виду послуг:  

- страхування наземного транспорту; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (лiцензiя 

АЕ 198589 видана 21.02.2013). 

1. Найменування Товариство з обмеженої вiдповiдальностю "МС Косалтинг" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 36626375 

4. Місцезнаходження 61037, м.Харькiв, пр. Московський, буд. 199-Б, офiс 618-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 
серт.№BVSG11 0617 



вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
06.08.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0577) 63 29 18 - 

8. Вид діяльності iнформацiйно-консультацiйнi послуги 

9. 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. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 24559002 

4. Місцезнаходження 01021, м.Київ, вул.Iнститутська, буд.19-Б, оф.33 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

розпорядження №1893 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
06.08.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 360-39-59 - 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

- добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту, вантажiв та багажу, 

- добровiльне страхування наземного транспорту, 

- комплексне майонове страхування, 

- добровiльне страхування залiзничного транспорту. 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮРИДИЧНА ФIРМА 

"ЕВРIС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41521136 

4. Місцезнаходження 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького,52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 



6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 237-72-59 - 

8. Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Iнформацiя щодо виду послуг: надання юридичних консультацiй  

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МIЖНАРОДНА 

ЮРИДИЧНА ФIРМА "IНТЕГРIТЕС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 38419607 

4. Місцезнаходження 01015, м.Київ, вул. Добровольчих батальонiв, 1 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 391 38 53 - 

8. Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Iнформацiя щодо виду послуг: юридичнi послуги.  



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

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 

Бездокументарні 

іменні  
10.00 23644301 236443010.00 100 

Опис 
Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства перебували у 2 рiвнi лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та у бiржевому 

списку фондових бiрж ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" i ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" як позалiстинговi.  



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. 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 195748.58 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Невiднов.кредит.лiнiя,мета 

кредитуван.–проект "Слов'янська 

ТЕС, реконструкцiя енергоблоку 

№7" 

11.06.2013 10447.34 19.0 31.10.2018 

Невiднов.кредит. лiнiя,мета 

кред.- проект "Слов'янська ТЕС, 

реконструкцiя енергоблоку №7" 

11.06.2013 10393.87 19.0 31.10.2018 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя, 

мета кредитування – поповнення 

обiгових коштiв 

10.10.2017 88360.07 18.5 01.09.2018 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя, 

мета кредитування – поповнення 

обiгових коштiв 

07.06.2018 86547.3 18.5 01.09.2018 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами 

(за кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 447363.00 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та 

забезпечення 
X 4028812.42 X X 

Усього зобов'язань та 

забезпечень 
X 4671924.00 X X 

Опис: 

У червнi 2018 року ПАТ "Донбасенерго" було укладено з АТ "Ощадбанк" договiр 

короткострокової кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом кредитування 150,0 млн. 

грн., термiном погашення 28.02.2019 року, пiд 18,5 % рiчних. 

Станом на 30.06.2018 заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 447 363 

тис.грн., у тому числi недоїмка 47 297 тис.грн., розстрочення податкового боргу - 

369 198 тис.грн. Недоїмка з податкiв до бюджету та податковий борг виникли за 

результатами дiяльностi СО ПАТ «Донбасенерго» «Старобешiвська ТЕС», над 



якою втрачено контроль управлiння в березнi 2017р. 

Сума 4 671 924 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).  



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основні види 

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 (тис. 

грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

електроенергiя з 

iнвестицiонною 

складовою 

1444532 тис. кВтг 2782273 99.4 1444532 тис. кВтг 2782273 99.4 

2 теплоенергiя 23299 Гкал 17940 0.6 22438 Гкал 17452 0.6 



3. 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 88.6 

1.2 витрати на оплату працi 5.7 

1.3 єдиний соцiальний внесок 1.2 

1.4 амортизацiя 1.2 

1.5 iншi витрати 3.3 

2 теплоенергiя 100 

2.1 матерiальнi витрати 88.6 

2.2 витрати на оплату працi 6.9 

2.3 єдиний соцiальний внесок 1.5 

2.4 амортизацiя 1.2 

2.5 iншi витрати 1.8 



4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранич

на 

сукупн

а 

вартіст

ь 

правоч

инів 

(тис.гр

н) 

Вартіст

ь 

активі

в 

емітент

а за 

даними 

останн

ьої 

річної 

фінанс

ової 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвідно

шення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочи

ну 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодос

тупній 

інформаційн

ій базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
24.04.2

018 

Рiчнi 

загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасене

рго"  

6803000 
558573

2 
121.79 

Купiвля 

вугiлля 

(вугiльн

ої 

продукцi

ї) марок 

антрацит

ової та 

пiсної 

групи 

для 

власного 

спожива

ння з 

метою 

виробни

цтва 

електрич

ної та 

теплової 

енергiї  

25.04.2018 
http://de.com.ua/uk/document/osob

aja_informacija 

Зміст інформації: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30) 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) марок антрацитової та пiсної групи для власного споживання з 

метою виробництва електричної та теплової енергiї в кiлькостi 2 000 000 (два мiльйони) тонн з граничною сукупною 

вартiстю 6 803 000 тис. грн. з ПДВ; 

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 121,79%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

станом на 18.04.2018р. - 23 331 173 шт. 

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

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

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

2 
24.04.2

018 

Рiчнi 

загальнi 

збори ПАТ 

9252000 
558573

2 
165.64 

Продаж 

електрич

ної 

25.04.2018 
http://de.com.ua/uk/document/osob

aja_informacija 



№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранич

на 

сукупн

а 

вартіст

ь 

правоч

инів 

(тис.гр

н) 

Вартіст

ь 

активі

в 

емітент

а за 

даними 

останн

ьої 

річної 

фінанс

ової 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвідно

шення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочи

ну 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодос

тупній 

інформаційн

ій базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Донбасене

рго"  

енергiї 

власного 

виробни

цтва  

Зміст інформації: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30 ) 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 3 566 000 000 (три 

мiльярди п’ятсот шiстдесят шiсть мiльйонiв) кВт?год на орiєнтовну суму 9 252 000 тис. грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 165,64%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

станом на 18.04.2018р. - 23 331 173 шт. 

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

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

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

3 
24.04.2

018 

Рiчнi 

загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасене

рго"  

6000000 
558573

2 
107.42 

Купiвля 

електрич

ної 

енергiї  

25.04.2018 
http://de.com.ua/uk/document/osob

aja_informacija 

Зміст інформації: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30 ) 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 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 107,42%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

станом на 18.04.2018р. - 23 331 173 шт. 

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

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

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 57 026 шт. 
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№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранич

на 

сукупн

а 

вартіст

ь 

правоч

инів 

(тис.гр

н) 

Вартіст

ь 

активі

в 

емітент

а за 

даними 

останн

ьої 

річної 

фінанс

ової 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвідно

шення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочи

ну 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодос

тупній 

інформаційн

ій базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

збори ПАТ 

"Донбасене

рго"  

ної 

енергiї  

Зміст інформації: 

Рiчнi загальнi збори ПАТ "Донбасенерго" 24.04.2018р. (протокол №30) 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 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 107,42%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

станом на 18.04.2018р. - 23 331 173 шт. 

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

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

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



6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринков

а 

вартіст

ь 

майна 

або 

послуг, 

що є 

предме

том 

правоч

ину 

(тис. 

грн) 

Вартіст

ь 

активі

в 

емітент

а за 

даними 

останн

ьої 

річної 

фінанс

ової 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвідно

шення 

ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину, 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предме

т 

правоч

ину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційн

ій базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
24.04.20

18 

Рiчнi 

загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасене

рго"  

40320 
558573

2 
0.72 

Постача

ння 

вугiльн

ої 

продукц

iї. 

25.04.2018 
http://de.com.ua/uk/document/osob
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Зміст інформації: 

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

вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - договору на постачання вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС.  

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 

40 320 тис. грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

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

фiнансової звiтностi становить 0,72%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

станом на 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт. 

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

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

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

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

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

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто 

Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 

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

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно.  
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№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринков

а 

вартіст

ь 

майна 

або 

послуг, 

що є 

предме

том 

правоч

ину 

(тис. 

грн) 

Вартіст

ь 

активі

в 

емітент

а за 

даними 

останн

ьої 

річної 

фінанс

ової 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвідно

шення 

ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину, 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предме

т 

правоч

ину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційн

ій базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зміст інформації: 

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

вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - Контракту на постачання вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Б. 

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 

1 735 000 тис. грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

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

фiнансової звiтностi становить 31,06%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

станом на 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт.  

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

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

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

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

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

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто 

Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 

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

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

- строк постачання - з 01.05.2018 до 01.05.2019р. включно.  
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Зміст інформації: 

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

вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - Договору на постачання вугiльної продукцiї №ЕТ-2018-Ю. 

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 

1 680 000 тис.грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

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

фiнансової звiтностi становить 30,08%. 



№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринков

а 

вартіст

ь 

майна 

або 

послуг, 

що є 

предме

том 

правоч

ину 

(тис. 

грн) 

Вартіст

ь 

активі

в 

емітент

а за 

даними 

останн

ьої 

річної 

фінанс

ової 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвідно

шення 

ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину, 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предме

т 

правоч

ину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційн

ій 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 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт.  

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

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

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

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);  

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

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто 

Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 

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

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

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

4 
24.04.20

18 

Рiчнi 

загальнi 

збори ПАТ 

"Донбасене

рго"  

56160 
558573

2 
1.01 

Постача

ння 

вугiльн

ої 

продукц

iї  

25.04.2018 
http://de.com.ua/uk/document/osob

aja_informacija 

Зміст інформації: 

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

вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочину на постачання вугiльної продукцiї з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" - Договору поставки №ВВ-2018-ЕТ.  

Орiєнтовна ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), визначена вiдповiдно до законодавства, становить 

56 160 тис. грн. з ПДВ.  

Вартiсть активiв ПАТ "Донбасенерго" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) 

становить 5 585 732 тис.грн. 

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

фiнансової звiтностi становить 1,01%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

станом на 18.04.2018р. -  

23 331 173 шт.  

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

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

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

Iстотнi умови правочину: 

- предмет правочину - вiдходи вуглевидобутку;  

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

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41950981), мiсцезнаходження - 84180, Донецька обл., Слов'янський район, мiсто 

Миколаївка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.120; 



№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринков

а 

вартіст

ь 

майна 

або 

послуг, 

що є 

предме

том 

правоч

ину 

(тис. 

грн) 

Вартіст

ь 

активі

в 

емітент

а за 

даними 

останн

ьої 

річної 

фінанс

ової 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвідно

шення 

ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину, 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предме

т 

правоч

ину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційн

ій 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 

"ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ" є афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та є стороною правочину;  

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

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 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 
2522 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
03150, м.Київ, вул.Предславинська буд.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 30.06.2018 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 6383 9277 0 

первісна вартість 1001 35703 40922 0 

накопичена амортизація 1002 29320 31645 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1795916 1877755 0 

Основні засоби: 1010 809284 881957 0 

первісна вартість 1011 4098171 4203914 0 

знос 1012 3288887 3321957 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 597 864 0 

первісна вартість 1016 4913 5185 0 

знос 1017 4316 4321 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 115022 115017 0 

Відстрочені податкові активи 1045 299927 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 3027129 3184797 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 928279 546910 0 

Виробничі запаси 1101 920278 536876 0 

Незавершене виробництво 1102 2371 4917 0 

Готова продукція 1103 1735 1389 0 

Товари 1104 3895 3728 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 571246 173713 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

389657 

 

724059 

 

0 

з бюджетом 1135 37632 6397 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 26432 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 146086 284205 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 295618 100934 0 

Готівка 1166 593 758 0 

Рахунки в банках 1167 295025 96727 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 190055 273990 0 

Усього за розділом II 1195 2558573 2110208 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 5585702 5295005 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 443894 0 

Емісійний дохід 1411 714 1212 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 35256 38122 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -236048 -95378 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 1135 ) ( ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 466449 623081 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 276645 265899 0 

Довгострокові кредити банків 1510 3200 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 359615 359615 0 

Довгострокові забезпечення 1520 106204 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 747060 733114 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 218476 174907 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 116829 65785 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2410708 2354164 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 141327 78165 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 7385 0 

за розрахунками зі страхування 1625 5257 5038 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 20161 19319 0 

за одержаними авансами 1635 465411 177779 0 

за розрахунками з учасниками 1640 34607 64383 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 884733 957184 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 3 2 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 74681 42084 0 

Усього за розділом IІІ 1695 4372193 3938810 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 5585702 5295005 0 

 

Примітки Д/Н 

Керівник Марченко В.Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т. П. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДОНБАСЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23343582 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2 квартал 2018 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2799725 1442077 

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 ( 2363357 ) ( 588406 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

436368 

 

853671 

 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 83847 1068568 

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 ( 158522 ) ( 132041 ) 

Витрати на збут 2150 ( 4434 ) ( 4689 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 101566 ) ( 1084302 ) 

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 

 

255693 

 

701207 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 17331 16255 

Інші доходи 2240 712 2820 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 11702 ) ( 33869 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 2454 ) ( 892349 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

259580 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 205936 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -61594 -108308 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

197986 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 314244 ) 

 

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 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 197986 -314244 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 2081314 1093742 

Витрати на оплату праці 2505 254040 249978 

Відрахування на соціальні заходи 2510 53127 52559 

Амортизація 2515 35756 43365 



Інші операційні витрати 2520 144876 299678 

Разом 2550 2569113 1739322 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 23644301 23624432 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 23644301 23624432 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 8.37352 -13.30165 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 8.37352 -13.30165 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Н/Д 

Керівник Марченко В.Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДОНБАСЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23343582 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2018 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 

 

3279294 

 

1421638 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 8000 4097 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 8000 4056 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 133142 128355 

Надходження від повернення авансів 3020 2755 6342 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 4599 9481 

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 82546 108044 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 292260 ) 

 

( 426307 ) 

Праці 3105 ( 217956 ) ( 205989 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 64817 ) ( 62636 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 239591 ) ( 340932 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 27958 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 100553 ) ( 229980 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2340972 ) ( 602788 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 2391 ) ( 504 ) 



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 ( 156822 ) ( 96433 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 195527 -57632 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 3 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 57950 122000 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 9 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 223619 ) ( 294114 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 120000 ) ( 191500 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -285660 -363611 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 1633 0 

Отримання позик 3305 187758 159660 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 3000 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 1126 ) 

Погашення позик 3350 277562 317387 

Сплату дивідендів 3355 ( 12738 ) ( 5773 ) 

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 ( 2949 ) ( 4455 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -103858 -166081 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -193991 -587324 

Залишок коштів на початок року 3405 295618 626737 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -693 94 

Залишок коштів на кінець року 3415 100934 39507 

 

Примітки Н/Д 

Керівник Марченко В.Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДОНБАСЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 23343582 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2018 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 Н/Д 

Керівник Марченко В.Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 23343582 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2018 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 -236048 0 -1135 466449 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 236443 0 431933 35256 -236048 0 -1135 466449 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 197986 0 0 197986 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -42987 0 0 -42987 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 2866 -2866 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 11463 0 -11463 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 498 0 0 0 1135 1633 

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 11961 2866 140670 0 1135 156632 

Залишок на 

кінець року 
4300 236443 0 443894 38122 -95378 0 0 623081 

 

Примітки Д/Н 

Керівник Марченко В.Б. 

Головний бухгалтер Сварцевич Т.П. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Д/Н 

Продовження тексту приміток 

Д/Н 

Продовження тексту приміток 

Д/Н 

Продовження тексту приміток 

Д/Н 


