Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Кiтам Костянтин Фридольфович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, будинок 1А
4. Код за ЄДРПОУ
00176549
5. Міжміський код та телефон, факс
0627762203 0627762203
6. Електронна поштова адреса
KolodaGE@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*

80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку"

27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

в
3.
http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/oktyabrskaya/ мережі
Повідомлення
Інтернет

розміщено на
сторінці
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

21.04.2017

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради представник
iнтересiв
акцiонера
DTEK
ENERGY
B.V. (з
обмеженням
повноiвжень

Сахарук Дмитро
Володимирович

СА 027208
02.09.2005 Токмацьким РВ УМВС України в
Запорiзькiй областi

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв’язку iз проведенням 21.04.2017 року рiчних Загальних зборiв
ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (далi - Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра
Володимировича, який був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 20.04.2016.
Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА №027208, виданий 02.09.2005 Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi.
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посадi члена Наглядової ради Товариства перебував з 01.05.2016.

21.04.2017

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
Ради представник
iнтересiв

Барабаш Михайло
Володимирович

73 7224662
02.09.2005 ФМС 76007

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

акцiонера
DTEK
ENERGY
B.V. (з
обмеженням
повноiвжень
Зміст інформації:
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв’язку iз проведенням 21.04.2017 року рiчних Загальних зборiв
ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (далi - Товариство) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Барабаша Михайла
Володимировича, який був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 20.04.2016.
Барабаш Михайло Володимирович, паспорт: №73 7224662, виданий 10.02.2015 ФМС 76007. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради Товариства
перебував з 01.05.2016. Був обраний на посаду Голови Наглядової ради з 18.05.2016 року рiшенням Наглядової ради вiд 18.05.2016 року.

21.04.2017

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
Наглядової
Ради представник
iнтересiв
акцiонера Дудля Тарас Валерiйович
DTEK
ENERGY
B.V. (з
обмеженням
повноiвжень

ВА 201351
20.04.1996 Пролетарським РВ УМВС України в
Донецькiй областi

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв’язку iз проведенням 21.04.2017 року рiчних Загальних зборiв
ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (далi - Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Дудлi Тараса
Валерiйовича, який був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 20.04.2016.
Дудля Тарас Валерiйович, паспорт: серiя ВА №201351, виданий 20.04.1996 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi. Пакетом
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена
Наглядової ради Товариства перебував з 01.05.2016.

21.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради представник
iнтересiв
акцiонера
DTEK
ENERGY
B.V. (з
обмеженням
повноiвжень

Поволоцький Олексiй
Валерiйович

ТТ 079514
26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в м.
Києвi

0

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (далi – Товариство) 21.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 21.04.2017
року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради
Товариства Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень).
Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт: серiя ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi. На посаду
призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК
ЕНЕРГО»);
- з 2014 – керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК».

21.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради представник
iнтересiв
акцiонера
DTEK
ENERGY
B.V. (з
обмеженням
повноiвжень

Сахарук Дмитро
Володимирович

СА 027208
02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в
Запорiзькiй областi

0

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (далi – Товариство) 21.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 21.04.2017
року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради
Товариства Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович, паспортнi данi: серiя СА № 027208, виданий Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
02.09.1995 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх п’яти рокiв:
05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

73 7224662
10.02.2015 ФМС 76007

0

З 08.2014 – по теперiшнiй час - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
З 11.2016 – по теперiшнiй час – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»

21.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради представник
iнтересiв
акцiонера
DTEK
ENERGY
B.V. (з
обмеженням
повноiвжень

Барабаш Михайло
Володимирович

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (далi – Товариство) 21.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 21.04.2017
року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради
Товариства Барабаш Михайло Володимирович, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень).
Барабаш Михайло Володимирович, паспорт: №73 7224662, виданий 10.02.2015 ФМС 76007. На посаду призначений на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Посади, якi обiймав Барабаш Михайло Володимирович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 09.2012 – 02.2013 - керiвник напрямку «Вугiлля» ВАТ «Новолiпецький металургiйний комбiнат»;
З 03.2013 – по теперiшнiй час - заступник директора з виробництва дирекцiї з добування вугiлля ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування – ТОВ
«ДТЕК ЕНЕРГО»).

