Титульний аркуш
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

О.В. Фоменко

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131305
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01001, м.Київ, Площа Iвана Франка, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)207-61-49 (044)207-67-43
6. Електронна поштова адреса
ZaikaOS@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

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

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Пункт 3. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не приймало участi в створеннi
юридичних осiб;
Пункт 4. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнено у зв'язку з тим, що
посада корпоративного секретаря не вводилася, а також Корпоративний секретар не
призначався, не обирався та не був звiльнений;
Пункт 5. "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду рейтингова оцiнка ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не проводилась.
Пункт 6. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй
(розмiру часток, паїв)" – на момент створення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КИЇВЕНЕРГО" її засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики України
(ЄДРПОУ 00013741; м. Київ, вул. Хрещатик, 30). Iншi учасники на зазначаються, оскiльки
емiтент є акцiонерним товариствм, загальна кiлькiсть акцiонерiв Товариства станом на
31.12.2016 р. складає 1190 осiб.
Пункт 12.2) « iнформацiя про облiгацiї емiтента» - не заповнено у зв'язку з тим, що облiгацiї
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не випускалися та не включенi до лiстингу i до бiржового ринку.
Пункт 12.3). "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» незаповнено у зв'язку з
тим, що iншi цiннi папери ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не випускало.
Пункт 12.4) «iнформацiя про похiднi цiннi папери» - не заповнено у зв'язку з тим, що похiднi
цiннi папери ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не випускало.
Пункт 12. 5 )"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтнтого перiоду викупу власних акцiй не було.
Пункт 15. «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» - не заповнено у
зв'язку з тим, що випуску боргових цiнних паперiв за звiтнiй перiод не було.
Пункт 18. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних облiгацiй.
Пункт 19. "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.1) «Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям» - не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.2) « Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля
змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду» не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.3) «Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття» - не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.4) «Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду» - не заповнено у зв'язку з тим,
що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.5) "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року» - не
заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 20. "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 21 «"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних облiгацiй.
Пункт 22. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було iпотечних активiв.
Пункт 23. "Основнi вiдомостi про ФОН"незаповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного
перiоду не було ФОН.
Пункт 24. "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 25. "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 26. "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 27. "Правила ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було
ФОН.
Пункт 30. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського облiку" незаповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду фiнансова
звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Пункт 31. "Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку" - Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) в ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" не складається (у паперовiй формi не надаємо, у електроннiй формi- через
технiчнi особливостi програми Simple XML Reports - заповнюемо "0").
Пункт 32. "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
складалась у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було випуску боргових цiнних
паперiв та поручителiв за таким випуском.
Пункт 33 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi"(у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) не заповнено у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускалися.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 769840
3. Дата проведення державної реєстрації
12.04.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
27091070
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
25
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
10744
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 Виробництво електроенергiї,
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) - Генеральний директор Товариства; Ревiзiйна
комiсiя Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26008962497792
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку

334851
6) поточний рахунок
260061049
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

Нацiональна
комiсiя
регулювання
електроенергетики
України
(НКРЕ)

Необмежена

АГ
04.05.2011
№500347

Виробництво електричної енергiї

Опис

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)
електричними мережами

Опис

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

Опис

Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних
джерел енергiї

Опис

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

АЕ №
575955

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
26.06.2015 регулювання у Необмежена
сферах
енергетики та
комунальних
послуг(НКРЕ

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

АЕ №
575956

Нацiональна
комiсiя,що
здiйснює
державне
26.06.2015 регулювання у Необмежена
сферах
енергетики та
комунальних
послуг(НКРЕК

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

АГ №
500425

01.08.2011

Нацiональна
комiсiя
регулювання
електроенергетики
України
(НКРЕ)

02.08.2021

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва
теплової енергiї на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i
когенерацiйних установках та установках з використанням
нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)

Опис

Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими
(розподiльчими) тепловими мережами

Опис

АД №
041822

Опис

На право провадження дiяльностi з використання джерел
iонiзуючого випромiнювання

Опис

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2
таблицi IV) «Перелiку наркотичних засобiв, психотропних
речовин i прекурсорiв"

Опис

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АД №
041823

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
02.10.2012
регулювання у
сферi
комунальних
послуг

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АД №
041824

Постачання теплової енергiї

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
02.10.2012
регулювання у
сферi
комунальних
послуг

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
02.10.2012
регулювання у
сферi
комунальних
послуг

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АА №
002710

28.12.2012

Пiвнiчна
державна
iнспекцiя з
ядерної та
радiацiйної
безпеки
Державної
iнспекцiї
ядерного
регулюванн

11.08.2022

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

№ 69

Державна
служба України
з лiкарських
04.08.2016
засобiв та
контролю за
наркотиками

04.08.2021

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

Поводження з небезпеченими вiдходвами за перелiком, що
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України

Опис

Господарська дiяльнiсть, з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї
складностi (за перелiком робiт згiдно з додатком)

Опис

Надання послуг телефонного зв’язку (крiм вiдомчих об’єктiв) –
мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом
створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi)
абонентських номерiв на територiї м. Києва
Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв
автомобiльним транспортом

Опис

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з
одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог
до перепiдготовки, пiдвищення квалвфiкацiї
Опис

№ 425

02.11.2015

Мiнiстерство
екологiї та
природних
ресурсiв
України

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

№43-Л

23.11.2015

Державна
архiтектурнобудiвельна
iнспекцiя
України

23.11.2020

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АВ №
583139

Нацiональна
комiсiя з
30.05.2011
питань
регулювання
зв’язку України

24.12.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

АГ №
587708

Мiнiстерство
транспорту та
зв’язку України
Головна
26.07.2011
Необмежена
державна
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi

Термiн дiї лiцензiї - безстроково. Питання
продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

Мiнiстерство
АЕ
08.09.2014 освiти та науки
№527085
України

08.07.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде
прийматися наприкiнцi спливу термiну дiї лiцензiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фоменко Олександр Валерiйович

Необмежена

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 013516 25.07.1995 Кiровськм РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПАТ «Енергопостачальна компанiя «Днiпрообленерго»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.01.2012 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
-представляє Товариство у вiдносинах з iншими органами, органiзацiями та громадянами як в
Українi, так i за її межами; вiд iменi Товариства видає накази, проводить переговори i пiдписує
вiдповiднi угоди; визначає та розподiляє обов’язки мiж директорами та їх заступниками,
спрямовує та координує їх дiяльнiсть та дiяльнiсть фiлiалiв, СВП, представництв, дочiрнiх
пiдприємств та усiх iнших пiдроздiлiв Товариства; здiйснює iншi повноваження, визначенi
Статутом, чинним законодавством України, державними та галузевими нормативними
документами;
-безпосередньо, а також через виконавчого директора та керiвникiв iнших пiдроздiлiв Товариства
здiйснює оперативне управлiння Товариством, забезпечує його прибуткову дiяльнiсть, ефективне
використання та збереження майна Товариства, забезпечує дотримання положень Статуту та
внутрiшнiх нормативних документiв Товариства;
-згiдно iз Статутом визначає, планує i координує всi види дiяльностi Товариства; визначає
напрями розвитку Товариства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитно-банкiвської, податкової
та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
-через виконавчого директора та директорiв дирекцiй за напрямами дiяльностi здiйснює
керiвництво Апаратом управлiння Товариства
-безпосередньо керує:
-виконавчим директором; фiнансовим директором, директором з управлiння персоналом,
директором з правового забезпечення, директором безпеки, комерцiйним директором, директором
зi стратегiї, директором комунiкацiй, директором охорони працi та техногенної безпеки ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»;
-радником Генерального директора;
-режимно-секретним вiддiлом;
-департаментом органiзацiйного забезпечення;
-iнформацiйно-консультацiйним центром по роботi iз споживачами електричної енергiї;
-департаментом операцiйних полiпшень.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - визначається умовами
трудового договору. Згоди посадової особи-фiзичної особи на розкриття цих даних не надано;
Непогашеної судимостi немає;
Змiни в персональному складi - в 2016 роцi змiни в персональному складi не вiдбувалось.
Стаж роботи - 19 рокiв;
Перелiк попереднiх посад:

- генеральний директор ПАТ «Днiпрообленерго»; Голова правлiння, генеральний директор ВАТ
"ПЕМ - "Енерговугiлля"; головний iнженер, заступник головного iнженера, заступник головного
iнженера з перспективного розвитку електричних мереж - начальник служби перспективного
розвитку ТОВ "Сервiс-Iнвест".
Обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврилюк Вiкторiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 383945 17.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - заступник головного бухгалтера, начальник вiддiлу органiзацiї
бухгалтерського облiку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.01.2014 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
Органiзацiя роботи представникiв Виконавця на територiї Замовника
Для забезпечення органiзацiї взаємин Виконавця та Замовника в процесi надання Послуг
Договором Виконавець забезпечує присутнiсть своїх спiвробiтникiв на територiї виробничих
структурних пiдроздiлiв та фiлiй Замовника. Замовник зобов'язаний забезпечити представникiв
Виконавцiв робочими мiсцями, за мiсцезнаходженням виробничих структурних пiдроздiлiв та
фiлiй.
Виконавець призначає квалiфiкованого спiвробiтника (далi - Керiвник вiддiлення органiзацiї
облiку), який забезпечуватиме органiзацiю облiку, здачу звiтностi, органiзацiю первинного
документообiгу та консультацiйну пiдтримку всiх пiдроздiлiв Замовника.
В обов'язки Керiвника вiддiлення органiзацiї облiку входить:
- Органiзацiя та контроль роботи вiдповiдальних за органiзацiю облiку та iнших спiвробiтникiв
Виконавця на структурних пiдроздiлах Замовника.
- Органiзацiя та контроль своєчасностi надання первинних документiв до облiку по всiх
пiдроздiлах Замовника.
- Органiзацiя пiдготовки податкових розрахункiв Замовника по ресурсним платежам, їх перевiрка
та здача в податковi органи.
- Перевiрка податкових розрахункiв та здача податкової звiтностi Замовника в фiскальнi органи.

- Супровiд податкових перевiрок
- Перевiрка та здача статистичної звiтностi та звiтностi для ДКЦПФР
- Органiзацiя пiдготовки та надання iнформацiї для проведення мiжнародного аудиту, актуарних
розрахункiв по всiх пiдроздiлах Замовника.
- Органiзацiя пiдготовки та надання iнформацiї для проведення переоцiнки необоротних активiв
по всiх пiдроздiлах Замовника.
- Органiзацiя проведення iнвентаризацiї по всiх пiдроздiлах Замовника.
Керiвник вiддiлення органiзацiї облiку має право для вирiшення питань виконання Виконавцем
зобов'язань за договором звертатися з питаннями, проханнями та пропозицiями до Генерального
директора, керiвникам структурних пiдроздiлiв та керiвникам другої лiнiйки управлiння
Замовника.
Якщо звернення Керiвника вiддiлення органiзацiї облiку виявилося не достатньо для вирiшення
виниклих проблем, вiн звертається до Генерального директора Замовника i своєму
безпосередньому керiвнику.
Керiвник вiддiлення облiку в рамках виконання договору не має права приймати рiшення, що
вiдносяться до компетенцiї Замовника, i вимагати їх виконання спiвробiтниками Замовника.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - винагорода не виплачувалася.
Непогашеної судимостi немає.
Змiни в персональному складi - змiн в персональному складi у 2016 роцi не вiдбулось.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв;
Перелiк попереднiх посад: СВП "Енергозбут Київенерго" - бухгалтер 2 категорї, бухгалтер 1
категорiї, провiдний бухгалтер-керiвник групи бухгалтерiї, заступник головного бухгалтера; ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" - заступник головного бухгалтера, начальник вiддiлу органiзацiї бухгалтерського
облiку.
Обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плачков Iван Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 038986 25.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент ТОВ «Велес» (01013, м.Київ, вул. Промислова, буд. 4)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової
ради.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 25.04.2016 року (протокол
№1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року
членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Плачкова Iвана Васильовича, як акцiонера
Товариства.Головою Наглядової ради Товариства обрано з 25.05.2016 рiшенням Наглядової ради
Товариства вiд 24.05.2014 р.
На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 04.2011 – Президент ТОВ «Велес»;
- з 01.2012 - Голова Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Наглядової ради, Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахарук Дмитро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СА 027208 02.09.1995 Токмацький РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової
ради.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 25.04.2016 року (протокол
№1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року
членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Сахарука Дмитра Володимировича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Заступником Голови Наглядової ради Товариства обрано рiшенням Наглядової ради Товариства
вiд 30.11.2016 р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 05.2011 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК
ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 – виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
- з 10.2016 - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маслов Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 270964 06.03.1998 Ц-Мiський РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової
ради.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 25.04.2016 року (протокол
№1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року
членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Маслова Iгоря Олександровича, який представляє
iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2012 – директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 10.2014 – в.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»;
- з 05.2015 - в.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бутенко Вiталiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КР 806172 15.08.2003 1-й вiддiл ЧМВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2016 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової
ради.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 25.04.2016 року (протокол
№1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року
членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Бутенка Вiталiя Григоровича, який представляє
iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 – директор по стратегiї, злиттям та поглинанням ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – директор з комерцiйної дiяльностi ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК
ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 - член Ради директорiв DTEK HOLDINGS LIMITED;
- з 08.2014 - член Ради директорiв DTEK TRADING LIMITED;
- з 09.2014 - член Ради директорiв DTEK TRADING SA;
- з 06.2016 - директор ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куриленко Сергiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

- 07266224 11.03.2011 Мiнiстерством iноземних справ
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з генерацiї електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.11.2016 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової
ради.
Призначений на посаду з 25.11.2016 вiдповiдно до повiдомлення акцiонера DTEK ENERGY B.V.
(ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.) про замiну члена Наглядової ради Товариства – представника DTEK
ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.). Загальний стаж роботи - 22 роки. Посади, якi обiймав
протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 07.2012 - директор ВП ДТЕК Запорiзька ТЕС;
- з 03.2015 - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО»;
- з 04.2016 - директор з генерацiї електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поволоцький Олексiй Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 079514 26.10.2011 Голосiївське РУ ГУМВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (01032 м. Київ, вул. Льва
Толстого, 57).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової
ради
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 25.04.2016 року (протокол
№1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року
членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння
ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї , Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волкова Вiкторiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - не надано згоди на розкриття iнформацiї
4) рік народження**
1975
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ДТЕК», головний спецiалiст Департаменту по корпоративному внутрiшньому аудиту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ;
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - винагорода не виплачувалась;
Непогашеної судимостi немає.
Змiни в персональному складi - Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 29.05.2015 року було
прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Волкову
Вiкторiю Миколаївну
Перелiк попереднiх посад:
- ТОВ «Донецька аудиторська компанiя», аудитор;

- ТОВ «ДТЕК», головний спецiалiст Департаменту по корпоративному внутрiшньому аудиту.
Данi наведенi не в повному обсязi у зв'язку з тим, що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салоїд Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 983131 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпроенерго».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.01.2012 постiйно
9) Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - винагорода не виплачувалась;
Непогашеної судимостi немає.
Змiни в персональному складi - за 2016 рiк змiни в персональному складi не вiдбувалися.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
- Начальник Управлiння бухгалтерського облiку i звiтностi - головний бухгалтер НАК
«Енергетична компанiя України»;
- Член Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ВАТ «Запорiжжяобленрго»,
ПАТ «Донецькобленерго»;
- Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпроенерго».
Обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах - НАК "Енергетична компанiя
України".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Фоменко Олександр
Валерiйович

ВА 013516 15.07.1995
Кiровським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтеркерiвник департаменту
бухгалтерського
облiку

Гаврилюк Вiкторiя
Василiвна

СН 383945 17.12.1996
Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

СН 038986 28.12.2005
Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києв

417

0.0004

417

0

0

0

Голова Наглядової
ради, Член Наглядової Плачков Iван Васильович
ради

Кількість за видами акцій

Заступник Голови
Наглядової ради, член
Наглядової ради

Сахарук Дмитро
Володимирович

СА 027208 02.09.1995
Токмацьким РВ УМВС
України в Запорiзькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Маслов Iгор
Олександрович

ВВ 270964 06.03.1998 ЦМiський РВ Горлiвського МУ
УМВС України у Донецькiй
обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бутенко Вiталiй
Григорович

КР 806172 15.08.2003 1-й
вiддiл ЧМВ УМВС України в
Чернiвецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Куриленко Сергiй
Вiкторович

- 07266224 11.03.2011
Мiнiстерством iноземних
справ

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Поволоцький Олексiй
Валерiйович

ТТ 079514 26.10.2011
Голосiївське РУ ГУМВС
України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї, Голова

Волкова Вiкторiя
Миколаївна

- - не надано згоди на
розкриття

0

0

0

0

0

0

Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї

Салоїд Олена
Олександрiвна

ВС 983131 28.03.2001
Харцизьким МВ УМВС
України в Донецькiй обл.
Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

1

0.0000009

1

0

0

0

418

0.0004

418

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Держава України в
особi Фонду
Державного майна
України

00032945

01601 Україна м. Київ
Печерський м.Київ вул.
Кутузова, 18/9

27091071

25

25.27

27091071

0

0

0

ДТЕК ХОЛДIНГЗ
ЛIМIТЕД (DTEK
HOLDINGS LIMITED))

174860

1066 Кiпр - Nikosia
Themistokli Dervi St.3

27091071

25

25.27

27091071

0

0

0

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ДТЕК ЕНЕРГО" (до
перейменування - ТОВ
"ДТЕК")

34225325

01032 Україна м. Київ м. Київ вул. Льва
Толстого, 57

19834502

18.3035

18.5

19834502

0

0

0

34334895

1077Х Нiдерланди Амстердам
Стравiнскiлаан 1531,
буд.Вежа Б,15 поверх,
оф.секц

31526226

29.0928

29.41

31526226

0

0

0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

97.3963

98.45

DTEK ENERGY B.V.
(до перейменування ДТЕК ХОЛДIНГЗ
Б.В.(DTEK HOLDINGS
B.V.)
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, Кількість
найменування органу, який видав
акцій
паспорт**
(штук)
Усього 105542870

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні
105542870

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

25.04.2016

Кворум
зборів**

98.720217

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення Загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА ВКЛЮЧЕНI ТАКI
ПИТАННЯ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи
рiчних Загальних зборiв Товариства.
2. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2015 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi. Нарахування та
виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi.
7. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких
є заiнтересованiсть.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорiв, що укладаються iз членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв iз
членами Наглядової ради вiд iменi Товариства.
10. Змiна типу та найменування Товариства.
11. Внесення змiн до Статуту Товариства.
12. Змiна кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
13. Вiдкликання та дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.
З першого питання порядку денного: "за" - 78502946 голосiв- 74,1873%; "проти" - 220162 голосiв0,2081%; "утримались" - 0 - 0%, Не взяли участь у голосуваннi - 27094071 - 25,6046%.
З першого питання порядку денного "Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства.
Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв Товариства." Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1.1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Федорова Надiя Володимирiвна;
Члени Лiчильної комiсiї: Румпа Олександр Юрiйович;Титаренко Галина Володимирiвна; Кiрсанова
Ольга Михайлiвна; Зоненко Лiлiя Миколаївна.
1.2. Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв Товариства .
1.3. Встановити, що затверджений вiдповiдно до п.1.2. вище регламент роботи рiчних Загальних зборiв
Товариства в частинi вимог до порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування, поширюється на
роботу рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства, що будуть проводитись пiсля цих рiчних
Загальних зборiв Товариства, до моменту його скасування рiшенням Загальних зборiв або внесення
вiдповiдних змiн до Статуту Товариства.
З другого питання порядку денного: "за" - 78474546 голосiв- 74,1605%; "проти" - 248562- 0,2349%;
"утримались" -3000 - 0,0028%, Не взяли участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З другого питання порядку денного "Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк" Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
2.1 Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк
З третього питання порядку денного: "за" - 78483546 голосiв- 74,1690%; "проти" - 239562- 0,2264%;
"утримались" - 3000 - 0,0028%, Не взяли участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З третього питання порядку денного " Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк." Загальнi збори
Товариства ВИРIШИЛИ:

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк
З четвертого питання порядку денного: "за" - 78486546 голосiв- 74,1718%; "проти" - 236562- 0,2236%;
"утримались" -3000 - 0,0028%,Не взяли участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З четвертого питання порядку денного " Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк."
Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2015
рiк
З п'ятого питання порядку денного: "за" - 78471546 голосiв- 74,1577%; "проти" - 251562- 0,2377%;
"утримались" -3000 - 0,0028%,Не взяли участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З п'ятого питання порядку денного " Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015
рiк.." Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
5.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк
З шостого питання порядку денного: "за" - 78458546 голосiв- 74,1454%; "проти" - 263562-0,2490%;
"утримались" -4000 - 0,0038%,Не взяли участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З шостого питання порядку денного " Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи
Товариства у 2015 роцi. Нарахування та виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи
Товариства у 2015 роцi" Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
6.1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi, розподiл прибутку
не затверджувати.
6.2. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi, нарахування та
виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк не здiйснювати.
З сьомого питання порядку денного: "за" - 78468546 голосiв- 73,2058%; "проти" - 251562- 0,2347%;
"утримались" - 0 - 0%.,Не взяли участь у голосуваннi - 27097071 - 25,2797%.
З сьомого питання порядку денного " Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть." Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
7.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всiх або будь-яку
частину кожного iз зазначених в цьому пунктi 7.1 значних правочинiв протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства:
7.1.1. надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань зi сплати будь-яких
сум, що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз
Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Емiтент Облiгацiй»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною
особою за законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу:
Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалi – «Гарант
1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством Республiки Кiпр,
реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований офiс за адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя
Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанiєю, що
створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну
адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 3»), та/або DTEK
TRADING SA, компанiєю, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 4»),
та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством Англiї та Уельсу,
реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ
«ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), та/або
ПАТ «ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872), та/або ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК
СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ
«ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ
– ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149) (надалi кожен –
«Поручитель», а разом – «Поручителi»), та/або (г) будь-якими iншими юридичними особами,
незалежно вiд юрисдикцiї їх створення чи реєстрацiї, в яких Гарант 1 володiє (прямо або
опосередковано) акцiями та/або частками та/або корпоративними правами у розмiрi, що становить
бiльше 50% статутного капiталу (надалi – «Пов’язанi особи») (надалi кожен – «Додатковий

Поручитель/Гарант», а разом – «Додатковi Поручителi/Гаранти»), (i) за борговими цiнними паперами
(облiгацiями), що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках
капiталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мiльярда п’ятсот мiльйонiв)
доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi та/або валютах), з процентною
ставкою вiдповiдно до умов випуску та розмiщення облiгацiй, зi строком погашення не пiзнiше грудня
2030 року (надалi – «Граничнi умови фiнансування 1») (надалi – «Облiгацiї») iз залученням, у разi
необхiдностi, банкiв та/або фiнансових установ, погоджених Правлiнням Гаранта 1, у якостi
дилера(iв)-менеджера(iв) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) органiзатора(iв)
(mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якiй iншiй якостi; та/або (ii) за, окрiм iнших, договором
обслуговування випуску Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж,
окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами; та/або (iii) за договорами
поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями та/або Додатковими
Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi
Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими iншими правочинами та/або
документами, якi повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися
або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Облiгацiями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та
розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього обмiну на будь-якi з облiгацiй, розмiщених Емiтентом
Облiгацiй у 2013 та 2015 роках (надалi – «Iснуючi Облiгацiї») та/або рефiнансування та/або
часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або змiни умов випуску таких Iснуючих
Облiгацiй, з урахуванням того, що розмiр зобов’язань Товариства за такою порукою може
перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2015 рiк;
7.1.2. внесення змiн до та/або надання пiдтверджень стосовно укладених Товариством договорiв
поруки з метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що
пiдлягають сплатi (а) Емiтентом Облiгацiй, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г)
iншими юридичними особами, що є Пов’язаними особами, (i) за Iснуючими Облiгацiями, (ii) за, окрiм
iнших, договором(ами) обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s)) та/або
договором(ами) довiрчого управлiння (Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом
Облiгацiй та/або iншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладенi та/або укладаються
iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантiї, що були
укладенi та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими
iншими правочинами та/або документами, якi були вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися,
укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у
зв'язку з внесенням будь-яких змiн до умов (1) випуску Iснуючих Облiгацiй та/або (2) до договору(iв)
обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s)) та/або договору(iв) довiрчого управлiння
(Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами, (3) до
договорiв поруки, що були укладенi та/або укладаються iншими Поручителями та/або Додатковими
Поручителями, (4) до договорiв гарантiї, що були укладенi та/або укладаються Гарантами та/або
Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких iнших правочинiв та/або документiв, якi були
вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися,
випускатися або пiдписуватися, причому, у кожному з випадкiв, такi змiни можуть стосуватися змiни
суми розмiщення та/або процентної ставки та/або строкiв погашення та/або графiку погашення та/або
будь-яких iнших умов розмiщення будь-яких з Iснуючих Облiгацiй (надалi – «Змiни»), за умови, що
сума розмiщення за Iснуючими Облiгацiями пiсля зазначених Змiн не буде перевищувати 2 500 000
000 (два мiльярди п’ятсот мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi
та/або валютах), процентна ставка – 30% рiчних, строк погашення – не пiзнiше грудня 2030 (надалi –
«Граничнi умови фiнансування 2»), з урахуванням того, що розмiр зобов’язань Товариства за такою
порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
7.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числi, але не обмежуючись, шляхом
застави майна та/або iнших видiв забезпечення (за виключенням застави або будь-якого iншого
обтяження акцiй та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно вiд строку дiї такого
забезпечення та сукупної вартостi майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така
вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства), з метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань (а) Емiтента Облiгацiй,
(б) Гарантiв, (в) Поручителiв, та (г) iнших юридичних осiб, що є Пов’язаними особами, щодо сплати
будь-яких сум, що пiдлягають сплатi будь-ким з них (i) за Облiгацiями та/або за Iснуючими
Облiгацiями, (ii) за, окрiм iнших, договорами обслуговування випуску Облiгацiй та/або Iснуючих
Облiгацiй (Indentures) та/або договорами довiрчого управлiння (Trust Deeds) стосовно Облiгацiй та/або
Iснуючих Облiгацiй, (iii) за договорами поруки, гарантiї, що вже були укладенi та/або будуть укладенi
Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно
Iснуючих Облiгацiй та/або Облiгацiй, а також (iv) за будь-якими iншими документами, якi були
укладенi та/або повиннi укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або

пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями та/або Облiгацiями.
7.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких
договорiв поруки (Deed of Surety) (надалi кожен – «Договiр Поруки») щодо надання поруки згiдно з
пiдпунктом 7.1.1 пункту 7.1 цього протоколу та затвердити здiйснення Товариством будь-яких
операцiй, передбачених Договором Поруки.
7.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких
договорiв про внесення змiн до договорiв поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорiв
про пiдтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або iнших правочинiв та/або договорiв, що мають
аналогiчнi/схожi зобов’язання, незалежно вiд їх назви (надалi – «Договори про внесення змiн до
договорiв поруки») щодо внесення Змiн згiдно з пiдпунктом 7.1.2 пункту 7.1 цього протоколу, або
щодо пiдтвердження порук з огляду на такi Змiни, та затвердити здiйснення Товариством будь-яких
операцiй, передбачених Договорами про внесення змiн до договорiв поруки.
7.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких
договорiв забезпечення (надалi – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згiдно з
пiдпунктом 7.1.3 пункту 7.1 цього протоколу та затвердити здiйснення Товариством будь-яких
операцiй, передбачених Договорами Забезпечення.
7.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких iнших, нiж вказанi у
пунктах 7.1 - 7.4 цього протоколу, правочинiв, якi зобов’язують Товариство вiдшкодовувати будь-якi
збитки, витрати та/або iншi суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють iншi зобов’язання
Товариства, та внесення змiн до будь-яких правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами)
та/або iнших документiв, пов’язаних iз випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй та Облiгацiй,
шляхом вчинення/укладання/пiдписання/надання/видачi будь-яких правочинiв та/або договорiв та/або
iнших документiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом,
але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), свiдоцтв, розпоряджень, довiдок,
сертифiкатiв, повiдомлень i iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни,
доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, договорiв, документiв та
iнструментiв, що зазначенi вище (надалi – «Транзакцiйнi документи»), та/або додаткових
угод/договорiв про внесення змiн до Договору Поруки та будь-яких iнших Транзакцiйних документiв
(у тому числi договорiв про внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi
повиннi вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або
пiдписуватися Товариством згiдно або у зв'язку з випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй або
Облiгацiй (включаючи, але не обмежуючись, з метою обмiну Облiгацiй на Iснуючi Облiгацiї) та/або
змiною умов розмiщення Iснуючих Облiгацiй.
7.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення
цими Загальними зборами Товариства наступних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством
виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких
DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та ?або часток та ?або iнших корпоративних
прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK
B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами фiнансових позик
та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами
фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи,
форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених
облiгацiй) (надалi – «Основнi зобов’язання») шляхом укладення Товариством договорiв про внесення
змiн та/або пiдтвердження змiн до договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та
грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави належних Товариству акцiй чи
корпоративних прав, у зв’язку iз змiною умов Основних зобов’язань за умови, якщо загальна гранична
сума всiх таких правочинiв пiсля реалiзацiї зазначених змiн Основних зобов’язань не буде бiльше 6
000 000 000 (шести мiльярдiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або
валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину
(надалi – «Гранична сума»), без урахування правочинiв, визначених у пунктах 7.1 - 7.4 цього
протоколу (надалi – «Договори про внесення змiн до договорiв забезпечення»).
7.7. Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати
проведення цих Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв про
внесення змiн до договорiв забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та
наступних обмежень:
1) збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до
60% рiчних у росiйських рублях та гривнi;
2) збiльшення або зменшення строку виконання Основних зобов’язань вiд одного дня до 168 мiсяцiв.
7.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будьяких правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних
iз змiною Основних зобов’язань, з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх

сукупна вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства), а також видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв,
повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення,
викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi вище (надалi – «Документи про
змiни»).
7.9. Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення Загальними зборами Товариства правочинiв з Пов’язаними особами або особами, що можуть
бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв, визначених у пунктах 7.1 - 7.8, вiдповiдно до
законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися
та вiдповiдати умовам, передбаченим пунктами 7.1 - 7.8 цього протоколу.
7.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством
Договору Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв
Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв
забезпечення та/або Документiв про змiни вiдповiдно до пунктiв 7.2 – 7.6 та 7.8 цього протоколу
здiйснюється на наступних умовах:
1) Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв
Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорiв про внесення
змiн до договорiв поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за умови, що
цi остаточнi умови не виходять за межi Граничних умов фiнансування 1, Граничних умов
фiнансування 2 та Граничної суми, вiдповiдно, а також визначає перелiк Договорiв Забезпечення
та/або Транзакцiйних документiв та/або Документiв про змiни, вчинення, укладання, пiдписання,
отримання, надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання такого погодження
Наглядової ради Товариства;
2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про
внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договору
Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв Забезпечення та/або
Транзакцiйних документiв здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi
отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз
збiльшенням/подовженням Граничних умов фiнансування 1 або Граничних умов фiнансування 2,
залежно вiд того, якi з них їх стосуються;
3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про
внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв про
внесення змiн до договорiв забезпечення, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без
необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не
пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничної суми.
7.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пунктами 7.1 – 7.6, 7.8 цього
протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє
схвалення та надання згоди, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про
надання дозволу (згоди) на вчинення правочинiв, вказаних у пунктах 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, за
винятком випадкiв, коли такий дозвiл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до
дати проведення цих Загальних зборiв Товариства.
7.12. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим
органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом
Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 7.1 7.6, 7.8 цього протоколу.
7.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами
7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або
доповнень, що внесенi до них вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами
про внесення змiн, доповнень, викладення у новiй редакцiї, додатковими угодами/договорами, тощо).
7.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi
протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства наступних правочинiв,
вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
1) правочинiв з купiвлi електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до
Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, з граничною сукупною вартiстю
всiх таких правочинiв не бiльше 11 000 000 000 (одинадцяти мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ;
2) правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до
Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України з граничною сукупною вартiстю
всiх таких правочинiв не бiльше 5 000 000 000 (п’яти мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ;
3) правочинiв з купiвлi природного газу для власного споживання з метою виробництва електричної та
теплової енергiї з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 11 800 000 000
(одинадцяти мiльярдiв вiсiмсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
4) правочинiв з купiвлi мазуту для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової
енергiї, якщо їх предметом є купiвля мазуту в об’ємах, необхiдних для власної господарської

дiяльностi з виробництва електричної та теплової енергiї, за вiльними ринковими цiнами, з граничною
сукупною вартiстю не бiльше 60 000 000 (шiстдесяти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ та плати
за перевезення, та не бiльше розмiру витрат, визначених у фiнансовому (бiзнес) планi Товариства
(бюджетi) на поточний фiнансовий рiк для фiнансування закупiвлi мазуту.
7.15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих
Загальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та предметом яких є:
1) надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної
фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими
правочинами одночасно не бiльше 480 000 000 (чотирьохсот вiсiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. або iншим юридичним особам, в яких
DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi
включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V.,
затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.;
2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної
процентної фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму
неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 480 000 000
(чотирьохсот вiсiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд
компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є
власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V.
або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK
B.V.;
3) отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK B.V. або iнших
юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших
корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих
активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V. або вiд iнших осiб, що
можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства,
чинного на дату вчинення такого правочину, для фiнансування поповнення обiгових коштiв
Товариства на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 240 000 000 (двохсот сорока
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
4) отримання (залучення) Товариством фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або
договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових деривативiв (включаючи
валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи
iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) на загальну граничну суму всiх
таких правочинiв не бiльше 800 000 000 (вiсiмсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
правочину, з ефективною ставкою не бiльш як: 30 % рiчних у доларах США та євро, 60 % рiчних у
росiйських рублях та у гривнi;
5) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних
депозитних рахунках у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»(iдентифiкацiйний код юридичної особи14282829) на загальну граничну
суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будьякiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
вiдповiдного правочину
6) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних
депозитних рахунках у банкiвських установах, окрiм тих, що зазначенi вище у пiдпунктi 5 цього
пункту 7.15 на загальну граничну суму одночасно не бiльше 200 000 000 (двохсот мiльйонiв) доларiв
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину
7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї DTEK B.V. або
iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших
корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих
активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., або iнших осiб, що
можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства,
чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фiнансових позик та/або кредитiв та/або
гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових деривативiв
(включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти,
опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi –
«Фiнансовi зобов’язання») шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна
(майнових прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави належних Товариству

акцiй чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорiв (угод) про внесення
змiн та/або пiдтвердження змiн (у тому числi доповнень та/або договорiв про викладення у новiй
редакцiї) до зазначених в цьому пiдпунктi 7 пункту 7.15 цього протоколу Загальних зборiв договорiв
поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, у зв’язку iз змiною
умов Фiнансових зобов’язань за умови, якщо загальна гранична сума всiх таких правочинiв
(включаючи зазначенi в цьому пiдпунктi 7 пункту 7.15 цього протоколу Загальних зборiв договори
(угоди) про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн (у тому числi доповнення та/або договори про
викладення у новiй редакцiї)), включаючи правочини, що вчиняються пiсля реалiзацiї зазначених змiн
Фiнансових зобов’язань, не буде бiльше 5 200 000 000 (п’яти мiльярдiв двохсот мiльйонiв) доларiв
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (надалi – «Гранична умова щодо суми»),
без урахування правочинiв, визначених у пунктах 7.1 - 7.6, 7.8, 7.9 та пiдпунктах 1 – 6 пункту 7.15
цього протоколу (надалi – «Договори забезпечення та договори про внесення змiн до договорiв
забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями»).;
7.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будьяких правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних
iз змiною Фiнансових зобов’язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з
урахуванням того, що їх сукупна вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), а також видачу свiдоцтв, розпоряджень,
довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будьякi змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi вище (надалi
– «Документи про внесення змiн»).
7.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством
Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими
зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн вiдповiдно до пунктiв 7.15 – 7.16 цього
протоколу здiйснюється на наступних умовах:
1) Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв
Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорiв забезпечення та договорiв про внесення
змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн
за умови, що цi остаточнi умови не виходять за межi Граничної умови щодо суми, вiдповiдно, а також
визначає перелiк Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за
Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн, вчинення, укладання, пiдписання,
отримання, надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання такого погодження
Наглядової ради Товариства;
2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про
внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв
забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими
зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради
Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi
змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.
7.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 3 – 7 пункту 7.15 та
пунктом 7.16 цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято
рiшення про їх попереднє схвалення, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства
рiшення про надання дозволу на вчинення правочинiв, вказаних у пiдпунктах 3 – 7 пункту 7.15 та
пунктом 7.16 цього протоколу, за винятком випадкiв, коли такий дозвiл був наданий Наглядовою
радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборiв Товариства.
7.19. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим
органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом
Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 7.1 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу.
7.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами
7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн
та/або доповнень, що внесенi до них вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами
(договорами про внесення змiн, додатковими угодами тощо).
7.21. Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати
проведення цих Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв
забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими
зобов’язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:
1) збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до
60% рiчних у росiйських рублях та гривнi;
2) збiльшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фiнансової позики) не бiльш нiж на
50% вiд первiсної основної суми кредиту (фiнансової позики);
3) збiльшення або зменшення строку вiд одного дня до 60 мiсяцiв.

7.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних
зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про
акцiонернi товариства» в редакцiї, чиннiй на момент вчинення такого правочину) з особами, що
можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв, визначених у пунктах 7.1-7.6, 7.8,
7.14, 7.15, 7.16, 7.21 вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинiв, якщо
такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати умовам, передбаченим пунктами 7.1-7.6, 7.8, 7.14,
7.15, 7.16, 7.21 цього протоколу Загальних зборiв Товариства.
7.23. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти
правочини, передбаченi пунктом 7.14, пiдпунктами 1 – 2 пункту 7.15 цього протоколу, щодо яких
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання
додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
7.24. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих
Загальних зборiв Товариства приймати рiшення з приводу вчинення правочинiв (договорiв, контрактiв,
угод тощо) з ДП «Енергоринок» iнших, нiж передбаченi пiдпунктами 1 – 2 пункту 7.14 цього
протоколу, та прийняття рiшення щодо вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв Товариства, внесення змiн та доповнень до таких правочинiв, а також внесення змiн
та доповнень до усiх ранiше вчинених правочинiв з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про
реструктуризацiю заборгованостi в межах вказаної заборгованостi.».
З восьмого питання порядку денного: "за" - 78467216 голосiв- 74,1536%; "проти" - 251892- 0,2380%;
"утримались" -7000 - 0,0066%,Не взяли участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З восьмого питання порядку денного Змiна типу та найменування Товариства." Загальними зборами
Товариства Рiшення не прийнято.
Голосування проводилось бюлетенями №9 та №10.
З дев'ятого питання порядку денного бюлетень №9: "за" - 15417 голосiв- 0,0146%; "проти" - 7870369174,3770%; "утримались" -7000 - 0,0066%, Не взяли участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З дев'ятого питання порядку денного бюлетень №9: "Внесення змiн до Статуту Товариства": Рiшення з
цього питання приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Згiдно зi ст. 42
Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення з цього питання порядку денного Загальних
зборiв не прийнято.
З дев'ятого питання порядку денного бюлетень №10: "за" - 78457799 голосiв-74,1447%; "проти" 254892- 0,2409%; "утримались" -12000 - 0,0113%, Не взяли участь у голосуваннi - 27092488 25,6031%.
З дев'ятого питання порядку денного бюлетень №10: "Внесення змiн до Статуту Товариства": Рiшення
з цього питання приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Згiдно зi ст. 42
Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення з цього питання порядку денного Загальних
зборiв не прийнято.
З дев'ятого питання порядку денного "Внесення змiн до Статуту Товариства" загальними зборами
Товариства Рiшення не прийнято.
З десятого питання порядку денного «Змiна кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства» "за" 78579338 голосiв-74,2595%; "проти" - 136770- 0,1293%; "утримались" -4000 - 0,0038%, Не взяли участь
у голосуваннi - 27097071 - 25,6074%.
З десятого питання порядку денного «Змiна кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства» Загальнi
збори Товариства ВИРIШИЛИ:
10.1 Зняти питання з розгляду.
З одинадцятого питання порядку денного: «Обрання членiв Наглядової ради Товариства», Кiлькiсть
голосiв, що проти всiх кандидатiв 800 640голосiв - 0,1261%, Кiлькiсть голосiв, що утримались по всiх
кандидатах - 19 980голосiв - 0,0031%, Кiлькiсть голосiв, що не прийняли участь у голосуваннi - 162
633 426голосiв, 25,6155%, Плачков Iван Васильович -736 734голосiв -0,1160%, Старухiн Всеволод
Анатолiйович
Старухiн Всеволод Анатолiйович 94 143 662 голосiв - 14,8280%, Сахарук Дмитро Володимирович - 94
142 158голосiв, 14,8278%, Поволоцький Олексiй Валерiйович- 94 142 158голосiв -14,8278%, Бутенко
Вiталiй Григорович- 94 142 158голосiв -14,8278%,
Маслов Iгор Олександрович - 94 142 158голосiв- 14,8278%.
Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» обраними до складу Наглядової
ради Товариства вважаються такi 6 кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть кумулятивних голосiв
акцiонерiв Товариства.
З одинадцятого питання порядку денного «Змiна кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства»
Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
11.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осiб:
-Плачков Iван Васильович, як акцiонер Товариства;

-Старухiн Всеволод Анатолiйович, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень);
-Сахарук Дмитро Володимирович, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень);
-Поволоцький Олексiй Валерiйович, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
-Бутенко Вiталiй Григорович, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.
(з обмеженням повноважень);
-Маслов Iгор Олександрович, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.
(з обмеженням повноважень).
З дванадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов договорiв, що укладаються iз членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та призначення особи,
уповноваженої на пiдписання договорiв iз членами Наглядової ради вiд iменi Товариства». "за" 78467546 голосiв-74,1539%; "проти" - 1334400- 0,1261%; "утримались" -125122 - 0,1182%, Не взяли
участь у голосуваннi - 27091071 - 25,6018%.
З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорiв, що укладаються iз членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та призначення особи,
уповноваженої на пiдписання договорiв iз членами Наглядової ради вiд iменi Товариства» Загальнi
збори Товариства ВИРIШИЛИ:
12.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються iз членами Наглядової ради
Товариства та встановити наведенi у них розмiри винагороди членам Наглядової ради Товариства .
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства укласти та пiдписати вiд iменi Товариства
цивiльно-правовi договори iз членами Наглядової ради.
12.3. Затвердити щорiчний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства,
вiдповiдно до умов цивiльно-правових договорiв, зазначених у пунктi 12.1. вище.
12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3
цього протоколу, у фiнансовi плани (бюджети) Товариства.
12.5. Встановити, що рiшення цих Загальних зборiв Товариства, передбаченi пунктами 12.1. - 12.4.
цього протоколу, набувають чинностi з 01.05.2016 року.
З тринадцятого питання порядку денного:«Вiдкликання та дострокове припинення повноважень
Ревiзiйної комiсiї Товариства» "за" - 78 582 338 голосiв-74,2624%; "проти" - 133770- 0,1264%;
"утримались" -6 000 - 0,0057%, Не взяли участь у голосуваннi - 27095071 - 25,6055%.
З тринадцятого питання порядку денного «Вiдкликання та дострокове припинення повноважень
Ревiзiйної комiсiї Товариства» Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
13.1. Зняти питання з розгляду.
З чотирнадцятого питання порядку денного:«Лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї Товариства.» "за" -78 581
921 голосiв-74,2619%; "проти" - 133 770- 0,1264%; "утримались" -10 000 - 0,0095%, Не взяли участь у
голосуваннi - 27 091 488 - 25,6022%.
З чотирнадцятого питання порядку денного «Лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї Товариства» Загальнi збори
Товариства ВИРIШИЛИ:
14.1. Зняти питання з розгляду.
З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.» "за" -78 463 799 голосiв-73,2014%; "проти" 251 892- 0,2350%; "утримались" -3 000- 0,0028%, Не взяли участь у голосуваннi - 27 098 488 25,2810%.
З п’ятнадцятого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть» Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
15.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорiв (угод, правочинiв):
1)Додаткової угоди про внесення змiн до Договору про постачання природного газу №223-13 вiд
28.02.2013 року, укладеного мiж Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 36511938) щодо постачання (продажу) Товариству природного газу на загальну суму
9 435 368 000 (дев’ять мiльярдiв чотириста тридцять п’ять мiльйонiв триста шiстдесят вiсiм тисяч)
гривень без урахування ПДВ;
2)Додаткової угоди про внесення змiн до Договору про постачання вугiлля (вугiльної продукцiї)
№1275 вiд 07.10.2014 року, укладеного мiж Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продажу) Товариству вугiлля
(вугiльної продукцiї) на загальну суму 1 300 000 000 (один мiльярд триста мiльйонiв) гривень без
урахування ПДВ;
3)Кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством
Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, про надання Товариству грошового кредиту у
розмiрi 240 000 000 (двiстi сорок мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi
та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення

договору;
4)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги у розмiрi 1 700 000 000 (один мiльярд сiмсот мiльйонiв) гривень без урахування
ПДВ;
5)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги у розмiрi 2 000 000 000 (два мiльярди) гривень без урахування ПДВ;
6)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги у розмiрi 2 700 000 000 (два мiльярди сiмсот мiльйонiв) гривень без урахування
ПДВ;
7)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги у розмiрi 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень без урахування ПДВ;
8)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги у розмiрi 3 000 000 000 (три мiльярди) гривень без урахування ПДВ;
9)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги у розмiрi 3 100 000 000 (три мiльярди сто мiльйонiв) гривень без урахування
ПДВ;
10)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 2 500 000 000 (два мiльярди п’ятсот мiльйонiв) гривень без
урахування ПДВ;
11)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 3 500 000 000 (три мiльярди п’ятсот мiльйонiв) гривень без
урахування ПДВ;
12)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 3 000 000 000 (три мiльярди) гривень без урахування ПДВ;
13)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 1 800 000 000 (один мiльярд вiсiмсот мiльйонiв) гривень без
урахування ПДВ;
14)Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 2 700 000 000 (два мiльярди сiмсот мiльйонiв) гривень без
урахування ПДВ;
15.2.Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами
7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, не включаються суми правочинiв та договорiв (угод),
передбачених пунктом 15.1 цього протоколу Загальних зборiв Товариства.
15.3.Надати згоду на вчинення Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi ст. 71 Закону
України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, чиннiй на момент вчинення такого правочину та/або
укладення такого договору (угоди)) з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв
та/або укладеннi договорiв (угод), визначених у пунктi 15.1 цього протоколу, вiдповiдно до
законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинiв та/або укладення договорiв (угод), зокрема
на внесення змiн та доповнень до них в межах визначених у пунктi 15.1 вище умов.
15.4.Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти
правочини та/або укладати договори (угоди), передбаченi пунктом 15.1 цього протоколу, щодо яких
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх вчинення та/або укладення, без отримання
додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
15.5.Надати Виконавчому органу Товариства чи особi, яка виконуватиме обов’язки Виконавчого
органу, або iншiй уповноваженiй вiдповiдно до законодавства особi, повноваження на укладання та
пiдписання вiд iменi Товариства зазначених у пунктi 15.1 вище договорiв (угод) на визначених цим
пунктом умовах з правом укладання та пiдписання додаткiв, актiв приймання - передачi та iнших
документiв до цих договорiв (угод) в межах визначених пунктом 15.1 вище умов.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

27.12.2016

Кворум
зборів**

98.672141

Опис

Особа, що iнiцiювала проведення Загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА ВКЛЮЧЕНI ТАКI
ПИТАННЯ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту
роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв у зв'язку з випуском облiгацiй на
мiжнародних ринках капiлалу.
З першого питання порядку денного: "за" - 78 683 331 голосiв- 74,38577%; "проти" - 27 091 071 25,61140%; "утримались" - 0 - 0%. За бюлетенями, що не брали участi у голосуваннi -0 голосiв, 0%, За
бюлетенями, що визнанi недiйсними -3 000голосiв - 0,00283%
З першого питання порядку денного "Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв
Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв" Загальнi
збори Товариства ВИРIШИЛИ:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному
складi: Голова Лiчильної комiсiї - Кравець Олена Миколаївна;
Члени Лiчильної комiсiї - Моргун Iгор Миколайович; Цвiров Леонiд Євгенович; Гладун Наталiя
Олександрiвна.
1.2 Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв Товариства.
З другого питання порядку денного: "за" - 78 621 871 голосiв- 74,32766%; "проти" - 27 149 526 25,6666%; "утримались" - 6005 - 0,00568%, За бюлетенями, що не брали участi у голосуваннi -0
голосiв, 0%, За бюлетенями, що визнанi недiйсними 0 голосiв, 0%.
З другого питання порядку денного "Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв у зв'язку
з випуском облiгацiй на мiжнародних ринках капiлалу" Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ:
ВИРIШИЛИ:
2.1.Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинiв: надання Товариством поруки з
метою забезпечення виконання зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що пiдлягають або можуть
пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англiї та Уельсу,
реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Емiтент Облiгацiй»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну адресу:
Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA,
компанiєю, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що
має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK
INVESTMENTS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством Англiї та Уельсу,
реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (в) ПрАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23269555), та/або ПАТ «ДТЕК
ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872), та/або ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або ТОВ «ДТЕК
СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ
«ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), та/або ПрАТ «ДТЕК ПЕМ
– ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23359034) (надалi кожен –
«Поручитель», а разом – «Поручителi»), та/або (г) будь-якими iншими юридичними особами,
незалежно вiд юрисдикцiї їх створення чи реєстрацiї (за винятком DTEK HOLDINGS LIMITED,
компанiї, що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має
зареєстрований офiс за адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «DHL»)
та DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний
номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15046/089, 1077XX Амстердам (надалi – «DEBV») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 34225325) (надалi – «ДТЕК ЕНЕРГО»)), в яких DEBV володiє (прямо або

опосередковано) акцiями та/або частками та/або корпоративними правами у розмiрi, що становить
бiльше 50% статутного капiталу (надалi – «Пов’язанi особи») (надалi кожен – «Додатковий
Поручитель/Гарант», а разом – «Додатковi Поручителi/Гаранти»), (i) за борговими цiнними паперами
(облiгацiями), що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках
капiталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мiльярд п’ятсот мiльйонiв)
доларiв США, з процентною ставкою (купоном) вiдповiдно до умов випуску та розмiщення облiгацiй,
яка не повинна перевищувати 10,75% рiчних, зi строком погашення, передбаченим умовами випуску
та розмiщення облiгацiй, але з кiнцевою датою погашення не пiзнiше 31 грудня 2024 року (надалi –
«Граничнi умови фiнансування») (надалi – «Облiгацiї»); та/або (ii) за договором обслуговування
випуску Облiгацiй (Indenture) мiж, окрiм iнших, Емiтентом Облiгацiй, Гарантами, довiрчим
управителем (trustee) та платiжними агентами (paying agents); та/або (iii) за договорами поруки, що
укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями з
довiрчим управителем (trustee) та основним платiжним агентом (principal paying agent); та/або (iv) за
договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi Гарантами та/або Додатковими
Гарантами; та/або (v) за всiма iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися,
укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у
зв'язку з Облiгацiями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою
їхнього обмiну на будь-якi з облiгацiй, розмiщених Емiтентом Облiгацiй у 2013 та 2015 роках (надалi –
«Iснуючi Облiгацiї») та/або рефiнансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску
та/або змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй, з урахуванням того, що розмiр зобов’язань
Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства
за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
2.2.Надати згоду на укладання та пiдписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) з довiрчим
управителем (trustee) та основним платiжним агентом (principal paying agent) (надалi – «Договiр
Поруки») щодо надання поруки згiдно з пунктом 2.1 цього рiшення та надати згоду на здiйснення
Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договором Поруки.
2.3.Надати згоду на вчинення Товариством правочинiв, якi зобов’язують Товариство вiдшкодовувати
будь-якi збитки, витрати та/або iншi суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють iншi
зобов’язання Товариства, згiдно з або у зв’язку iз випуском та розмiщенням Облiгацiй, шляхом
вчинення/укладання/пiдписання/надання/видачi будь-яких правочинiв та/або договорiв та/або iнших
документiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом, але з
урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв,
повiдомлень i iнших документiв, включаючи Договiр поруки, у якому можуть мiститися такi
зобов’язання (надалi – «Транзакцiйнi документи») (за винятком правочинiв, договорiв, документiв
тощо, що встановлюють обов’язок Товариства забезпечити вiдшкодування будь-яких збиткiв, витрат
та/або iнших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв’язку з зобов'язаннями DEBV та/або
DHL та/або ДТЕК ЕНЕРГО згiдно з або у зв’язку iз випуском та розмiщенням Облiгацiй).
2.4.Надати згоду на укладення Товариством договору про зобов’язання (deed of undertaking), на
пiдставi якого Товариство, зокрема, погодиться з обов’язковiстю для нього умов плану врегулювання
(scheme of arrangement) щодо Емiтента Облiгацiй, а також умов випуску та розмiщенням Облiгацiй з
метою їхнього обмiну на Iснуючi Облiгацiї та/або рефiнансування та/або часткового/повного
погашення та/або перевипуску та/або змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй, та вiзьме на себе
зобов’язання укласти Договiр поруки та iншi Транзакцiйнi документи у визначенi строки та на
встановлених умовах (надалi – «Договiр про зобов’язання»).
2.5.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством
Договору про зобов’язання, Договору Поруки та/або iнших Транзакцiйних документiв вiдповiдно до
пунктiв 2.2 – 2.4 цього рiшення здiйснюється на наступних умовах:
1)Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов’язки, або особа,
уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки, на
пiдставi довiреностi, без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв або Наглядової
ради Товариства остаточно на свiй розсуд визначає та погоджує умови Договору про зобов’язання,
Договору Поруки та iнших Транзакцiйних документiв, за умови, що цi остаточнi умови не виходять за
межi Граничних умов фiнансування;
2)укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про
внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють будь-якi iстотнi умови
Договору Поруки та/або iнших Транзакцiйних документiв здiйснюється за рiшенням Наглядової ради
Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi
змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничних умов фiнансування або ж, якщо для
укладення вказаних додаткових угод / договорiв не є необхiдною згода/погодження/затвердження
Загальних зборiв Товариства вiдповiдно до статуту Товариства та/або законодавства.
2.6.Надати дозвiл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особi, що тимчасово виконує
його обов’язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або

особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, iншим особам на пiдставi довiреностi (без необхiдностi
погодження видачi такої довiреностi Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати
всi умови та пiдписувати вiд iменi Товариства Договiр про зобов’язання, Договiр Поруки, iншi
Транзакцiйнi документи, а також всi iншi свiдоцтва, розпорядження, довiдки, сертифiкати,
повiдомлення та iншi документи, якi повиннi укладатися, видаватися, випускатися або пiдписуватися
Товариством згiдно або у зв'язку з випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього обмiну на
Iснуючi Облiгацiї та/або у зв'язку з Договором поруки та/або iншими Транзакцiйними документами з
урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.4 цього рiшення.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду
за простими за привілейованими
акціями
акціями

За результатами періоду, що
передував звітньому
за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

26007427.20

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію,
грн.

0

0

0.24

0

Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0

0

97313003

0

Дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів

10.06.2015

Дата (дати) перерахування дивідендів
через депозитарну систему із
зазначенням сум (грн) перерахованих
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів безпосередньо
акціонерам із зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених дивідендів
на відповідну дату

Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2015 прийнято рiшення
про нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у
2014 роцi у розмiрi 26007427,20 грн. до 01.07.2015.
Дата виплати дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному до 01.07.2015.
В 2016 роцi рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками
роботи Товариства у 2015 роцi не приймалось у зв’язку iз збитками.
Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи
Товариства у 2016 буде приймається 2017 роцi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

дiє без лiцензiї

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Згiдно з ЗУ "Про депозитарну систему України", ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" надає послуги без лiцензiї. Проте програмне
забезпечення вимагає заповнення поля "Дата видачi лiцензiї". У
зв'язку з цим, у зазначеному полi вказано довiльну дату.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Далiзпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Фiнанс"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33400984

Місцезнаходження

01024 Україна м. Київ - м. Київ вул. Академiка Богомольця, 7/14, офiс
182

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263387
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 531-86-33

Факс

(044) 278-20-82

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВ "Фондова компанiя "Далiз-Фiнанс" надає послуги щодо
зберiгання цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних
паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ - м.Київ 03150, м. Київ, вул. Шовковична,42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД №456950
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.09.2012

Міжміський код та телефон

(044)277-50-00

Факс

(044)277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Об’єднана реєстрацiйна
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 України Київська - м.Київ вул. Богдана Хмельницького, 6,
оф.233

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 286565
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(062) 337-03-41

Факс

(062) 337-10-41

Вид діяльності

Посередництво за договорами по цiнним паперам або товарам

Опис

Послуги щодо обiгу цiнних паперiв та формування iнформацiйних
матерiалiв, проведення Загальних зборiв, повiдомлення акцiонерiв

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Макаудитсервiс»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

02140 Україна м. Київ - м.Київ вул.Вишнякiвська, буд. 13,оф. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво №1988
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата Україна

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044)334-35-08

Факс

(044)334-35-08

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Завдання з аудиту iсторичної фiнансової iнформацiї, зокрема
фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або Державна установа Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ринку України
Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21676262

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ - м.Київ вул. Богдана Хмельницького, 26-б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-70

Вид діяльності

-

Опис

Технiчна пiдтримка з метою розмiщення iнформацiї у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок
цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство Українська акцiонерна страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя АСКА
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

69005 Україна Донецька - м.Запорiжжя вул. Перемоги, 97-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ №569181
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.01.2011

Міжміський код та телефон

(44)520-02-20

Факс

(44)520-02-20

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi на об'єктах
пiдвищеної небезпеки

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "ПРОВIДНА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049 Україна м. Київ - м.Київ Проспект Повiтрофлотський, 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей 520919
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.02.2010

Міжміський код та телефон

(044) 292-18-18

Факс

(044) 292-18-18

Вид діяльності

Страхування медичних витрат

Опис

ДОбровiльне медичне страхування

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «УНIКА»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ - м.Київ вул.Саксаганського, 70-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №293989
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.08.2014

Міжміський код та телефон

(044)230-99-30

Факс

(044)230-99-30

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власника наземних транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Прайсвотерхаускуперс»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ - м.Київ вул. Жилянська, 75

Номер ліцензії або іншого документа на цей 98
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044)354-04-04

Факс

(044)354-04-04

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

Аудит пакету фiнансової iнформацiї, пiдготовленої вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Макаудитсервiс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

02140 Україна м. Київ Дарницький м.Київ Вишнякiвська, 13, оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1988
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(062)334-35-08

Факс

(062)334-35-08

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Завдання з аудиту iсторичної фiнансової iнформацiї, зокрема
фiнансової звiтностi.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

102/10/1/10

Територiальне
управлiння Державної
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiв областi

UA4000071765

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

27091070

108364280

0.25

100

31.05.2010

Опис

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є емiтентом простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть 0,25 грн., обсяг емiсiї
становить - 108364280 шт., з яких 27091071 шт. належить Державi в особi Фонду Державного майна України.

XI. Опис бізнесу
За звiтнiй перiод в ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" злиття, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбулося.
До складу Товариства входять Апарат управлiння, фiлiали та структурнi вiдокремленi пiдроздiли:
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - виробництво, передача та
розподiлення електроенергiї. Мiсцезнаходження: 04655, м. Київ, Оболонський р-н, вул.
Новокостянтинiвська, 20;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КИЇВСЬКI ТЕПЛОВI МЕРЕЖI»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - постачання пари, гарячої
воли та кондицiйованого повiтря. Мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, Голосiївський р-н, вул.
Антоновича, 29;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КИЇВСЬКI ТЕЦ» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - виробництво електроенергiї, постачання
пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря. Мiсцезнаходження: 01013, м. Київ, Голосiївський
р-н, вул. Промислова, 4;
Структурний вiдокремлений пiдроздiл «Енергозбут Київенерго» Публiчного акцiонерного
товариства «КИЇВЕНЕРГО» - передача та розподiлення електроенергiї, постачання пари, гарячої
води та кондицiйованого повiтря. Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н,
вул.Мельникова, 31;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «АВТОТРАНСПОРТ» ПУБЛIЧНОГО
АЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - надання транспортних послуг на здiйснення
перевезень вантажiв та пасажирiв. Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський р-н,
проспект.Степана Бендери, 14-б;
Фiлiал «Енергосервiс Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» установлення та монтаж машин i устаткування, роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в
спецiалiзованих магазинах. Мiсцезнаходження: 02100, м. Київ, Днiпровський р-н, вул.
Будiвельникiв,25;
Фiлiал «Тепловi мережi Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» виробництво, транспортування та розподiл теплової енергiї. Мiсцезнаходження: 01033, м. Київ,
Голосiївський р-н, вул.Горького, 29;
Фiлiал «Тепловi розподiльчi мережi Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства
«КИЇВЕНЕРГО» - виробництво, транспортування та розподiл теплової енергiї. Мiсцезнаходження:
01033, м. Київ, Голосiївський р-н, вул.Володимирiвська, 82г;
Фiлiал «Завод «Енергiя» Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО»перероблення побутових та промислових вiдходiв; - виробництво, транспортування та розподiл
теплової енергiї. Мiсцезнаходження: 02660, м. Київ, Дарницький р-н, вул.Колекторна, 44;
СТРУКТУРНИЙ ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «КОНТРОЛЬ ТА ДIАГНОСТИКА»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» - ремонт i технiчне
обслуговування електричного устаткування. Мiсцезнаходження: м. Київ, Днiпровський р-н,
вул.Гната Хоткевича, 20А;
Фiлiал «Житлотеплоенергоi Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» постачання пари , гарячої води та кондицiйованого повiтря. Мiсцезнаходження: м. Київ,
Шевченкiвський р-н, вул.Довженка, 2;
Фiлiали та структурнi вiдокремленi пiдроздiли Товариства не є юридичними особами i дiють на
пiдставi вiдповiдних Положень.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 10744 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 170 осiб;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 23 осiб;

Фонд оплати працi - 1 044 360,8тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року - Фонд оплати працi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2016 р. зрiс на 64,6 млн. грн. (або 6,6%) у
порiвняннi з попереднiм перiодом.
Ключовi фактори зростання:
- Пiдвищення посадових окладiв з липня 2016 р. в середньому на 10%;
- Впровадження грейдингової системи оплати працi та нового Положення про премiювання
«Цiлепокладання» за основними результатами дiяльностi;
- Збiльшення доплати за роботу в нiчний час i бригадирськi (з 35% до 40% - нiчний час i вiд 10%
до 20% - бригадирськi);
В ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» професiйне навчання працiвникiв має безперервний характер та
проводиться впродовж їх трудової дiяльностi з метою поступового розширення та поглиблення
знань, умiнь та навичок вiдповiдно до вимог виробництва. Проводиться робота з пiдготовки,
перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу.
Станом на 31.12.2016 за рiзними формами навчання було охоплено 3245 працiвникiв Товариства,
зокрема:
•пiдготовка, перепiдготовка робiтникiв – 166 осiб;
•пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв – 978 осiб;
•пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв – 2101 осiб.
Крiм того, в 2016 роцi проведено:
• навчання та перевiрку знань з охорони працi та пожежної безпеки – 828 осiб (з них: керiвникiв,
професiоналiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв – 564 особи, робiтникiв – 264 особи);
• навчання на курсах цивiльної оборони – 54 особи (з них: керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та
технiчних службовцiв – 51 особа, робiтникiв – 3 особи).
1. Найменування об'єднання - Науково-технiчна спiлка енергетикiв та електротехнiкiв України;
Мiсцезнаходження об'єднання -01001, м.Київ вул. Хрещатик, 12;
Метою Спiлки є сприяння творчiй дiяльностi своїх членiв, пов'язаної з вирiшенням актуальних
науково-технiчних проблем енергетики та електротехнiки.
Функцiї: НТСЕУ є членом Суспiльної колегiї при Мiнпаленерго України та Суспiльної ради при
Мiнприроди України, доводить до органiв законодавчої влади України пропозицiї наукових
робiтникiв та спецiалiстiв енергетичної галузi, якi вiдносяться до науково-технiчних проблем
енергетики, формування енергетичної полiтики держави, енергетичної та екологiчної безпеки
України.
Термiн участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн. Позицiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в структурi об'єднаня - ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є членом в структурi
об'єднання.
2. Найменування об'єднання - О'єднання енергетичних пiдприємств "Галузевий резервноiнвестицiйний фонд розвитку енергетики";
Мiсцезнаходження об'єднання - 01032, м.Київ, вул. С.Петлюри, 27;
Основною метою дiяльностi є сприяння розвитку енергетичної галузi України, забезпечення
надiйного енергопостачання суспiльного виробництва держави та населення шляхом
впровадження на енергетичних пiдприємствах досягнень науки i технiки для пiдвищення
надiйностi їх роботи, екологiчної безпеки, енергозбереження.
До функцiй ГРIФРЕ вiдноситься - вивчення фахiвцями Фонду загальнодержавних програм
розвитку енергетичної галузi, внесення пропозицiй до органiв Державної влади про коригування
цих програм вiдповiдно до iнтересiв енергетичних пiдприємств та суспiльства.
Термiн участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн.
Позицiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в структурi об'єднання - ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є членом в структурi
об'єднання.
3.Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Укртеплокомуненерго";
Мiсцезнаходження об'єднання - 01014, м.Київ, вул. Звiренецька, 61а;

Дiяльнiсть асоцiацiї направлена на пiдвищення ефективностi роботи в галузi комунальної
енергетики України.
До функцiй вiдноситься - об'єднання iнтелектуальних, виробничих, фiнансових та матерiальних
ресурсiв Учасникiв Асоцiацiї з метою координацiї розвитку i розширення їх дiлового
спiвробiтництва та створення i запровадження технологiчних процесiв, конкурентноздатних на
внутрiшньому та свiтовому ринку.
Термiн дiї участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн.
4. Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Укртеплоелектроцентраль" ("УкрТЕЦ");
Мiсцезнаходження об'єднання - 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 5, офiс 316.
Основною метою дiяльностi є вирiшення економiчних та соцiальних завдань Учасникiв асоцiацiї,
забезпечення впровадження належного, ефективного та економiчно обгрунтованого правового
регулювання дiяльностi Учасникiв Ачоцiацiї.
До функцiй "УкрТЕЦ" вiдноситься - постiйна координацiя господарської дiяльностi Учасникiв
Асоцiацiї без прав втручання у їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть для забезпечення належного
захисту iнтересiв, прав та представництва Учасникiв Асоцiацiї в органах державної виконавчої
влади та мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, об'єднання iнших країн, вирiшення
економiчних та соцiальних завдань Учасникiв Асоцiацiї.
Термiн участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн.
Позицiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в структурi об'єднання - ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є членом в структурi
об'єднання.
5. Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Український екологiчний альянс";
Мiсцезнаходження об'єднання - 01030, м.Київ, вул. Коцюбинського, 1оф. 506.
Основною метою дiяльностi є збирання, знищення та переробка рiзних вiдходiв, прибирання
смiття, боротьба iз забрудненням та iншi напрямки дiяльностi усферi поводження з вiдходами.
Асоцiацiя "Український екологiчний альянс" утворюється як договiрне об’єднання з метою
постiйної координацiї господарської дiяльностi її учасникiв шляхом централiзацiї виробничих та
управлiнських функцiй на основi об’єднання учасниками фiнансових та матерiальних ресурсiв для
задоволення потреб учасникiв Асоцiацiї.
Термiн участi ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в об'єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн.
Позицiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" в структурi об'єднання - ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є членом в структурi
об'єднання.
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" у звiтному перiодi не проводила спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
За звiтнiй перiод реорганiзацiй в ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не було.
Розкрито в аудиторському звiтi.
Київська ТЕЦ-5. Встановлена електрична потужнiсть ТЕЦ-5 становить -700 МВт, встановлена
теплова потужнiсть - 1874 Гкал/год. До складу основного енергетичного обладнання входять:
- 2 енергетичних блоки потужнiстю по 100 МВт (2 енергетичних котли типу ТГМ-96А
паропродуктивнiстю по 480 т/год., 2 паровi теплофiкацiйнi турбiни Т-100-130 та генератори типу
ТВФ-125-2 i ТВФ-120-2); 2 прямоточних енергетичнi блоки на зверхкритичнi параметри пари
потужнiстю по 250 МВт (2 котлоагрегати типу ТГМП-314А паропродуктивнiстю по 1000 т/год, 2
паровi турбiни типу Т-250/300-240 та 2 генератори типу ТВВ-320-2); 5 пiкових водогрiйних котлiв
(3 типу ПТВМ-180 та 2 типу КВГМ-180) тепловою продуктивнiстю по 180 Гкал/год. Видача
електричної енергiї вiд ТЕЦ здiйснюється повiтряними лiнiями електропередавання: - напругою
330 кВ-2лiнiї;- напругою 110 кВ - 8 лiнiй (з них 4 транзитнi);

- напругою 35 кВ -10 лiнiй. Теплова енергiя видається 6 магiстральними трубопроводами
дiаметрами вiд 600 до 1200 мм.
Київська ТЕЦ-6. Встановлена потужнiсть ТЕЦ становить 500 МВт, встановлена теплова
потужнiсть - 1740 Гкал/год. До складу основного енергетичного обладнання входять:
- 2 прямоточнi енергетичнi блоки на зверхкритичнi параметри пари потужнiстю по 250 МВт (2
котлоагрегати типу ТГМП-344А паропродуктивнiстю по 1000 т/год, 2 паровi турбiни типу
Т-250/300-240-2 та 2 генератори типу ТВВ-320-2УЗ); - 6 пiкових водогрiйних котлiв (5 типу
КВГМ-180 та 1 типу НАС-209 (180) ГМ “Alstom”) тепловою продуктивнiстю по 180 Гкал/год.
Видача електричної енергiї вiд ТЕЦ здiйснюється повiтряними лiнiями електропередавання:
напругою 330 кВ -2 лiнiї;- напругою 110 кВ - 11 лiнiй (з них 4 транзитнi); Теплова енергiя
видається 4 магiстральними трубопроводами дiаметрами 1000 мм.
Київськi тепловi мережi (КТМ). Встановлена потужнiсть джерел теплової енергiї КТМ становить
5100,348 Гкал/год. У складi СВП знаходиться 182 джерела теплової енергiї (станцiй
теплопостачання та котелень), на яких встановлено 676 водогрiйних та парових котлiв рiзних
типiв тепловою потужнiстю вiд 0,043 до 100 Гкал/год. Найбiльш впливовим конкурентом
Київенерго є ТОВ "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ" основним видом дiяльностi якої являється
виробiток електричної енергiї. В управлiннi та на балансi СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
перебуває 2716,251 км теплових мереж у двотрубному вимiрюваннi, iз них: 297,443 км - за
технологiєю попереднього iзольованих труб (ПIТ) та 86,454 км - пластикових труб. Протяжнiсть
теплових мереж, по яким здiйснюється транспортування теплової енергiї
ТОВ "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ" становить 265,238 км у двотрубному вимiрюваннi. Також СВП
експлуатує 19 пiдкачувальних насосних станцiй, якi забезпечують необхiдний гiдравлiчний режим
роботи теплових мереж.
За останнi п'ять рокiв за напрямком генерацiя електричної та теплової енергiї реалiзована низка
проектiв, якi спрямованi на пiдвищення експлуатацiйних характеристик основного обладнання,
енергоефективнiсть виробництва, пiдвищення рiвня надiйностi енерговузла м. Київ, а також
пiдвищення безпеки обслуговуючого персоналу.
В 2015 р. завершено будiвництво стратегiчно важливого об'єкта як для столицi України, так i
вiтчизняної енергетики в цiлому – комплектної розподiльчої установки елегазової 330 кВ (КРУЕ).
Найбiльш важливим ефектом вiд встановлення цього iнновацiйного обладнання є пiдвищення
надiйностi та якостi електропостачання Києва за рахунок посилення зв'язку столичної системи
електропостачання iз об'єднаною енергосистемою України (ОЕС).
Актуальнiсть цього проекту зумовлена зростанням споживанням електроенергiї столицi.
Починаючи з 2000-го року щороку воно збiльшується на 4-5% через масове застосування
електронних ґаджетiв, побутової та промислової технiки. Щоб задовольнити попит на
електроенергiю та забезпечити прирiст її споживання у столицi КИЇВЕНЕРГО за пiдтримки
стратегiчного iнвестора, Компанiї ДТЕК, впродовж 2014-2015 рр. реалiзувало проект зi
встановлення iнновацiйного високотехнологiчного обладнання КРУЕ-330 кВ на столичнiй ТЕЦ-5.
На сьогоднi це найбiльш сучасне технологiчне рiшення в українськiй енергетицi.
Першим етапом проекту стало встановлення на ТЕЦ-5 нового автотрансформатора потужнiстю
200 МВА, за допомогою якого електроенергiя передається з ОЕС України до розподiльчого
пристрою 110 кВ столичної електромережi. Навеснi 2014 року цей автотрансформатор (АТ-3) був
пiд`єднаний до енергоживлення. Протягом минулого року також було збудовано примiщення, де
зараз розташоване обладнання розподiльчої установки та iнше електротехнiчне обладнання,
перепiдключенi лiнiї електропередачi, здiйснено монтаж 9-ти компактних елегазових модулiв
КРУЕ-330 кВ. Пiсля цього на установцi було завершено монтаж елегазових шинопроводiв i
з'єднано їх iз системами КРУЕ-330.
Iнновацiйний проект КРУЕ-330 є знаковим технiчним рiшенням для всiєї вiтчизняної енергетики,
яка потребує переходу на якiсно новий рiвень. I досвiд столицi у цьому контекстi дуже важливий.
Зважаючи на темпи зростання попиту на електроенергiю, система електропостачання потребує
нових потужностей. Забезпечивши бiльш тiсний зв'язок столичної ТЕЦ-5 з об'єднаною

енергосистемою країни, КЕ посилило можливiсть видачi потужностi ТЭЦ-5 i отримання
електроенергiї з ОЕС України.
Також для забезпечення надiйного електропостачання споживачiв зони ТЕЦ-5 виконанi роботи з
реконструкцiї КРУН 10 кВ з подальшою їх замiною. Iнвестицiйний проект включав в себе
реконструкцiю та замiну КРУН-10 кВ на розподiльний пристрiй 10 кВ, встановлене в збiрному
металоблочному спорудженнi типу КРУН-10, з використанням вакуумних вимикачiв, iзольованого
шинного моста, постiйного оперативного струму з установкою з гелiєвої акумуляторної батарей.
Реконструкцiя дозволила збiльшити вiдпускну потужнiсть вiд шин 10 кВ ТЕЦ -5 на 9МВТ.
В перiод 2011-2013рр. проведена реконструкцiя хiмiчного цеху на ТЕЦ-5, яка спрямована на
зменшення собiвартостi хiмiчного знесолення води, яка значно знизиться за рахунок економiї
реагентiв, зменшення витрат на iонообмiннi смоли i ремонти застарiлого обладнання, пiдвищення
ступеню автоматизацiї, а також забезпечення повного очищення води вiд органiчних сполук.
Крiм того в перiод 2013-2016 рр. були реалiзованi енергоефективнi проекти по встановленню
гiдромуфт на живильнi насоси, якi спрямованi на скорочення витрат електроенергiї для
забезпечення роботи живильного насосу. Також в 2016 р. для корисної утилiзацiї тепла з систем
газоохолодження генераторiв встановлено високоефективне теплоенергетичне обладнання
(тепловий насос). Установка теплового насоса дозволила пiдняти температуру теплоносiя до 50-65
°С i використовувати тепло для пiдiгрiву зворотної мережної води (байпасного потоку, що
проходить повз мережевi пiдiгрiвачi) теплофiкацiйної установки енергоблоку.
Протягом декiлькох останнiх рокiв Товариством було iнвестовано значний обсяг коштiв у
розвиток та модернiзацiю електричних потужностей м. Києва.
Для успiшної реалiзацiї програми пiдготовки проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату
Європи 2012 р. з футболу Товариством було реалiзовано iнвестицiйнi проекти з будiвництва ПС
«Унiверситетська», реконструкцiї ПС «Московська» та реконструкцiї транзитної ПЛ 110 кВ "ТЕЦ6 – Лiвобережна".
В 2013 роцi було завершено реконструкцiю та технологiчне оновлення пiдстанцiй «Печерська»
35/10 кВ, що дало можливiсть покрити дефiцит потужностi в Печерському районi, забезпечило
природний прирiст споживання, пiдвищення якостi та надiйностi електропостачання в даному
районi, i знизило експлуатацiйнi витрати; а також ПС "Львiвська" 35/10 кВ, яка є джерелом
електроенергiї для «Київпастрансу», метрополiтену та iнших вiдповiдальних споживачiв
центральної частини м. Києва, в результатi чого пiдвищилась надiйнiсть живлення даної категорiї
споживачiв.
У 2014 роцi було завершено реконструкцiю ПС «Єленiвська» з переведенням класу напруги
пiдстанцiї з 35 кВ на 110 кВ та збiльшення потужностi ПС, та введено її в експлуатацiю. Реалiзацiя
даного проекту дала можливiсть забезпечити стале та надiйне електропостачання споживачiв
подiльського енергетичного вузла з урахуванням перспективного збiльшення навантаження м.
Києва та пiдключення нових споживачiв. Iнвестування за проектом здiйснювалось в декiлька
етапiв. Протягом 2013 року ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» виконувало реконструкцiю розподiльчого
пункту 10 кВ РП 1. Протягом 2014 року здiйснювалось будiвництво двох кабельних лiнiй 10 кВ зi
зшитого полiетилену довжиною 3,1 км та двох кабельних лiнiй 110 кВ зi зшитого полiетилену з
довжиною кожної 3,8 км та реконструкцiя ПС 35/10 кВ «Єленiвська» з переведенням її на бiльш
вищий клас напруги 110 кВ.
В перiод 2015-2016р. виконано комплекс робiт з реконструкцiї КЛ 110 кВ ПС "Октябрьська" ПУ31- ПС "Мотоциклетна" №1,2, що безпосередньо впливає на надiйнiсть електропостачання
споживачiв центральної частини м. Києва.
За останнi 5 рокiв були реконструйованi магiстральнi та розподiльчi тепловi мережi: у 2012 р. – 68
800 м.п.; у 2013 р. – 62 540 м.п., у 2014 р. – 42 246 м.п., у 2015 р. – 9 584 м.п., у 2016 р. – 3 874 м.п.
(у однотрубному вимiрюваннi). Найбiльш значнi реконструкцiї тепломереж: на вул. Уманськiй,
вул. А. Барбюса, вул. Промисловiй вул. Маяковського, вул. Заболотного, вул. Глушкова, вул.
Каштановiй, вул. Гонти, пр. Перемоги, вул. Симиренка та iн.
У м. Києв продовжується розбудова нових житлових масивiв та будiвництво торгiвельногромадських комплексiв. Склалася складна ситуацiя з приєднанням споживачiв до джерел ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО», особливо приєднання споживачiв до теплових мереж зони теплопостачання

ТЕЦ-5. Тому розпочато модернiзацiю теплових джерел, а саме: у 2012 р. – завершено першу чергу
будiвництва СТ «Позняки», у 2013 р. - реконструкцiю котельнi на вул. Шполянськiй, 6А, у 2016 р.
- реконструкцiю котельнi на пр. 40-рiччя Жовтня, 94/96.
В перiод 2013-2015рр. були реалiзованi енергоефективнi проекти по встановленню гiдромуфт на
живильнi насоси, якi спрямованi на скорочення витрат електроенергiї для забезпечення роботи
живильного насосу.
Вiдповiдно до положень Меморандуму про економiчну та фiнансову пiдтримку, прийнятим
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2014 №411-р, необхiдно забезпечити 100%
облiк на вводах центрального опалення житлових будинкiв. В межах реалiзацiї iнвестицiйних
програм, затверджених на 2014-2016 роки, встановлено близько 4500 приладiв облiку теплової
енергiї на вводах житлових будинкiв та ЦТП.
В 2016 було введено в експлуатацiю перетинку з «СТ-Позняки», що дозволило зменшити витрати
газу на СТ "Позняки", шкiдливi викиди вiд СТ "Позняки" в атмосферу, збiльшило резерв
виробничих потужностей в зонi СТ "Позняки", вартiстю 23,7 млн грн. Також, були реалiзованi
проекти з реконструкцiї котла №4, що збiльшило кiлькiсть вiдпуску теплової енергiї споживачам
та реконструкцiї електрофiльтрiв котлiв №3 та 4, що збiльшить їх ефективнiсть з уловлювання
пилу та шкiдливих речовин i покращить екологiчну ситуацiю в мiстi.
Упродовж 2013-2016 рокiв також реалiзованi проекти по створенню Центрiв обслуговування
клiєнтiв (ЦОК), загальною вартiстю бiльше 30 млн грн. Мета проектiв - органiзацiя комфортного,
оперативного та якiсного обслуговування жителiв столицi з питань електропостачання, опалення
та гарячого водопостачання. В 2016 р. було вiдкрито ЦОК у Голосiївському районi, у 2017 р.
планується вiдкриття ЦОК у Святошинському районi м. Києва.
Договiр Дата Сторони правочину Змiст Сума, грн.
№ 26/02 ФП-1 26.02.2016 ТОВ «ДТЕК Трейдiнг» / ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Безпроцентна поворотна
фiнансова допомога 1 500 000 000,00
№ 30/03 ФП-1 30.03.2016 ТОВ «ДТЕК Трейдiнг» / ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Безпроцентна поворотна
фiнансова допомога 2 600 000 000,00
№ 16/03 ФП-1 16.03.2016 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» / ТОВ «ДТЕК Трейдiнг» Безпроцентна поворотна
фiнансова допомога 1 800 000 000,00
№20/12 ФП-18 20.12.2016 ТОВ «ДТЕК Трейдiнг» / ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Безпроцентна поворотна
фiнансова допомога 1 700 000 000,00
3-1-2016/047 03.10.2016 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» / ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» Постачання
природного газу згiдно актiв приймання-передачi
Використання комунального майна територiальної громади м. Києва здiйснюється на пiдставi
Угоди щодо реалiзацiї проекту управлiння та реформування енергетичного комплексу вiд
27.09.2001 (iз змiнами та доповненнями), укладеної мiж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та Київською
мiською державною адмiнiстрацiєю.
Стосовно правочинiв, якi регулюють надання та отримання ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” в орендне
користування об’єктiв нерухомостi за 2016 рiк зазначаємо наступне:
– Товариством надано в орендне користування стороннiм органiзацiям нежитлових примiщень
комунальної i приватної форми власностi в кiлькостi 44 об’єкти, загальна площа яких становить 2
800,80 кв. м. Орендна плата, що була перерахована Товариству стороннiми органiзацiями
становить 3 138,84 тис. грн. з ПДВ (з них 50% коштiв, отриманих за надання в оренду
комунального майна, перераховано до мiського бюджету, що становить 880,33 тис. грн. (без ПДВ);
– отримано у стороннiх органiзацiй в орендне користування нежитлових примiщень - 12 об’єкти,
загальна площа яких становить 2 185,22 кв. м.
Зведена розрахункова таблиця основних фондiв станом на 31.12.2016
Фiлiал, пiдроздiл Загальна вартiсть основних засобiв У тому числi

Комунальна Приватна
Загальна вартiсть основних засобiв комунальної власностi У тому числi Загальна вартiсть
основних засобiв приватної власностi У тому числi
Будiвлi та споруди Iншi основнi засоби Будiвлi та споруди Iншi основнi засоби
Вартiсть Вартiсть Вартiсть Вартiсть
Первинна, грн. Залишкова, грн. Первинна, грн. Залишкова, грн. Первинна, грн. Залишкова, грн.
Первинна, грн. Залишкова, грн. Первинна, грн. Залишкова, грн. Первинна, грн. Залишкова, грн.
Первинна, грн. Залишкова, грн.
1 2 (4+10) 3 (5+11) 4 (6+8) 5 (7+9) 6 7 8 9 10 (12+14) 11 (13+15) 12 13 14 15
Автотранспорт 201 625 599,06 147 425 419,23 14 402 370,23 11 688 936,11 10 975 930,00 10 134
252,58 3 426 440,23 1 554 683,53 187 223 228,83 135 736 483,12 8 655 087,87 7 787 874,55 178 568
140,96 127 948 608,57
Енергозбут 51 204,20 15 772,55 1 270,00 787,06 1 270,00 787,06 49 934,20 14 985,49 49 934,20 14
985,49
Енергосервiс 35 274 601,68 23 366 821,92 34 119 327,45 22 723 509,68 33 863 534,73 22 562 401,11
255 792,72 161 108,57 1 155 274,23 643 312,24 326 370,00 289 029,34 828 904,23 354 282,90
Завод "Енергiя" 63 740 335,77 58 100 411,90 51 543 966,12 46 687 880,62 24 352 593,12 22 447
548,13 27 191 373,00 24 240 332,49 12 196 369,65 11 412 531,28 12 196 369,65 11 412 531,28
Київськi електричнi мережi 2 711 472 146,17 2 390 345 707,86 395 551 617,95 359 699 484,12 106
647 625,90 99 836 643,79 288 903 992,05 259 862 840,33 2 315 920 528,22 2 030 646 223,74 612 866
952,25 536 108 878,37 1 703 053 575,97 1 494 537 345,37
Київськi тепловi мережi 3 180 865 532,12 2 531 428 676,65 2 732 493 627,27 2 139 256 694,59 671
399 889,78 583 047 876,53 2 061 093 737,49 1 556 208 818,06 448 371 904,85 392 171 982,06 305 657
618,98 279 599 362,22 142 714 285,87 112 572 619,84
Київськi ТЕЦ 1 087 580 543,30 926 363 940,38 1 043 104 610,89 892 353 645,38 293 587 837,24 260
857 493,58 749 516 773,65 631 496 151,80 44 475 932,41 34 010 295,00 16 091 248,72 14 820 827,63
28 384 683,69 19 189 467,37
Контроль та дiагностика 40 185 116,06 37 509 997,37 73 367,50 57 802,19 65 047,50 55 622,81 8
320,00 2 179,38 40 111 748,56 37 452 195,18 35 154 390,15 33 647 717,63 4 957 358,41 3 804 477,55
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 470 138 799,20 402 186 275,05 354 242 118,13 333 267 959,39 354 240 547,13
333 267 182,49 1 571,00 776,90 115 896 681,07 68 918 315,66 79 410 815,66 49 508 029,92 36 485
865,41 19 410 285,74
Всього 7 790 933 877,56 6 516 743 022,91 4 625 532 275,54 3 805 736 699,14 1 495 133 005,40 1 332
209 021,02 3 130 399 270,14 2 473 527 678,12 3 165 401 602,02 2 711 006 323,77 1 058 162 483,63 921
761 719,66 2 107 239 118,39 1 789 244 604,11
Станом на 31.12.2016 первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 7 803 687 тис.грн.,
нарахований знос 1 274 194 тис.грн., залишкова вартiсть - 6 529 493 тис.грн.
Вiдповiдно до Угоди, укладеної мiж Товариством та Київською мiською державною
адмiнiстрацiєю, Товариство отримує окремi об’єкти основних засобiв в управлiння. Оскiльки
переважно всi ризики та вигоди володiння передаються, цi активи визнаються у балансi
Товариства у момент їх отримання. Станом на 31.12.2016 залишкова вартiсть визнаних у балансi
основних засобiв, якi отриманi за Угодою та використовуються Товариством, становить 3 820 452
тис.грн.
Сума загальних надходжень та вибуття основних засобiв у 2016 роцi вiдповiдно складає 770 643
тис.грн. та
20 337 тис.грн.
Сума амортизацiйних вiдрахувань за 2016 рiк складає 862 401 тис.грн.
Будiвництво перетинки з «СТ-Позняки» в 2016 р.
- видатки (вартiсть проекту) за весь перiод реалiзацiї: 23 664,3 тис. грн. без ПДВ, проект
реалiзовано на 100 %;
- метод фiнансування: iнвестицiйна програма, власнi кошти;
- дата початку 15.11.2013; дата введення в фактичну налагоджувальну експлуатацiю – 01.12.2014;

дата закiнчення 01.04.2016 (документально введено в експлуатацiю);
- зростання виробничих потужностей – на 170 тис. Гкал теплової енергiї.
Реконструкцiя в обсягах капiтального ремонту котла № 4 ЧКД «Дукла» з полiпшенням технiкоекономiчних характеристик котла
- видатки (вартiсть проекту) за весь перiод реалiзацiї: 10 576,1 тис. грн без ПДВ, з яких в 2016 роцi
– 930,52 тис. грн без ПДВ, проект реалiзовано на 100%;
- метод фiнансування: iнвестицiйна програма, власнi кошти;
- дата початку 01.09.2015 р.; дата закiнчення – 01.02.2016 р. (введення в експлуатацiю);
- зростання виробничої потужностi котла по виробництву теплової енергiї та пари на 20%,
збiльшення кiлькостi спалюваних твердих побутових вiдходiв.
2. Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання.
Установлена та наявна електрична потужнiсть електростанцiй Київенерго на кiнець 2016 року
становила 1200 МВт.
Установлена електрична потужнiсть електростанцiй становить :
Київська ТЕЦ-5 - 700 МВт;
Київська ТЕЦ-6 - 500 МВт.
За пiдсумками 2016 року коефiцiєнти використання встановленої потужностi ТЕЦ :
ТЕЦ-5 – 24,3 %,
ТЕЦ-6 – 35,4 %
Встановлена теплова потужнiсть теплоджерел Київенерго - 8818,348 Гкал/год.
Наявна теплова потужнiсть теплоджерел Київенерго - 8045,236 Гкал/год.
Встановлена теплова потужнiсть ТЕЦ становить 3614 Гкал/год, зокрема:
ТЕЦ-5 - 1874 Гкал/год, з них бойлернi установки турбiн - 974 Гкал/год та водогрiйнi котли - 900
Гкал/год.;
ТЕЦ-6 - 1740 Гкал/год, з них бойлернi установки турбiн – 660 Гкал/год та водогрiйнi котли - 1080
Гкал/год
Встановлена теплова потужнiсть джерел теплової енергiї СВП «КТМ» на кiнець 2016 року
становила 5100,348 Гкал/год. Наявна теплова потужнiсть на кiнець року – 4327,236 Гкал/год.
Установлена та наявна теплова потужнiсть заводу "Енергiя" становить 104 Гкал/год.
3. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2016-му роцi вiдносно 2015 року збiльшились на
85,14% (5 361,946 тонн без врахування парникових газiв) за рахунок використання мазуту (148 933
т.у.п.) у паливному балансi СВП, збiльшенням виробництва електроенергiї у 2016 роцi на 15,51%
(409,422 млн. кВт·г) та збiльшенням вiдпуску тепла на 5,94% (684,457 тис. Гкал).
Використання води СВП та фiлiалами здiйснювалось в межах лiмiтiв. Скиди забруднених стокiв у
поверхневi води у СВП та фiлiалах ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» вiдсутнi.
Використання поверхневих вод у 2016 роцi становило 302446,8 тис. м3, що бiльше на 8 856,7 тис.
м3 (2,9 %) у порiвняннi з минулим роком за рахунок збiльшення вироблення електроенергiї.
Використання поверхневої води здiйснюється в залежностi вiд графiка навантажень основного
обладнання.
У 2016 роцi використання пiдземних вод становило 453,4 тис. м3, що бiльше на 35,16 тис. м3
(8,4%) у порiвняннi з минулим роком в зв’язку iз збiльшенням використання води з артезiанських
свердловин заводом «Енергiя» (збiльшення кiлькостi спалених твердих побутових вiдходiв , а
також збiльшення вiдпуску теплової енергiї).
На заводi «Енергiя» спалено газу 364,78 т.у.п. (317,163 тис. м3) на пiдсвiчування, твердих
побутових вiдходiв (ТПВ) 256,267 тис. т. (на 2,495 тис. т. бiльше нiж у 2015 роцi) при цьому
вiдпущено 198,322 тис. Гкал. тепла.
Обсяги нарахованого екологiчного податку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за 2016 рiк збiльшилися на 13
321,412 тис. грн. (167,47%) порiвняно з 2015 роком, у зв’язку iз спалюванням мазуту та
збiльшенням спалювання природного газу на СВП «КТЕЦ», а також збiльшенням спалювання
твердих побутових вiдходiв фiлiалом «Завод «Енергiя», зазначенi факти ведуть до збiльшення
викидiв забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел СВП «КТЕЦ» та фiлiалу «Завод
«Енергiя». А також плата за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними

джерелами та за розмiщення вiдходiв у 2016 роцi збiльшилася в порiвняннi з 2015 роком за
рахунок введення в дiю змiн з 24.12.2015 р. № 909 – VIII у Податковий Кодекс України до ставок
податку (збiльшилися):
– обсяги нарахованого екологiчного податку за викиди забруднюючих речовин стацiонарними
джерелами збiльшилися на 167,47% (13 300,332 тис. грн.).
– обсяги нарахованого екологiчного податку за розмiщення вiдходiв збiльшилися у 2016 роцi на
71,76% (21,080 тис. грн.) порiвняно з 2015 роком за рахунок утворення шламу, що утворюється вiд
освiтлення води (вапняний шлам) на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Вапняний шлам зберiгається у
шламонакопичувачах, за зберiгання шламу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» платить екологiчний збiр
вiдповiдно статтi 246 ПКУ. У 2016 роцi на СВП та фiлiали всi вiдходи зданi своєчасно.
Вiдповiдно Податкового кодексу України ставки екологiчного податку по електроенергiї та
теплової енергiї становлять 100% вiд базових ставок , передбачених статтям 243, 246 кодексу.
У зв’язку з набуттям чинностi Закону України вiд 09.04.2014 «Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв України щодо скорочення кiлькостi документiв дозвiльного характеру» (далi –
Закон) внесенi змiни до Закону України «Про вiдходи», якими необхiднiсть одержання лiмiтiв на
утворення та розмiщення вiдходiв замiнено на отримання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi
поводження з вiдходами.
Вiдповiдно до пункту 3 Прикiнцевих положень Закону зобов’язано Кабiнет Мiнiстрiв України в
тримiсячний термiн з 26.04.2014 забезпечити видання нормативно-правових актiв, передбачених
цим Законом, у т. ч. i Порядок надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з
вiдходами.
Нинi iнформацiї щодо видання Порядку немає, що унеможливлює оформлення дозволу на
здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами на 2016-2018 роки для Товариства, в т.ч. для
його структурних вiдокремлених пiдроздiлiв.
У груднi 2016 року в структурних пiдроздiлах ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ТОВ «МС Консалтинг» був
проведений I наглядовий аудит СЕМ (пiсля ресертифiкацiйного аудиту 2015 року) на вiдповiднiсть
мiжнародному стандарту ISO 14001:2004. У ходi проведення аудита були наданi об’єктивнi
свiдчення виконання вимог стандарту та вiдповiдних нормативних вимог, невiдповiдностей не
виявлено. За висновком команди аудиторiв система менеджменту охорони навколишнього
середовища (далi-ОНС) результативна, вдосконалюється з урахуванням досягнутих результатiв та
вiдповiдає вимогам стандарту. В результатi Компанiя пiдтвердила свою вiдповiднiсть
мiжнародним стандартам СЕМ ISO 14001:2004.
Сучасна система екологiчного менеджменту є частиною системи корпоративного управлiння i
важливим елементом управлiння нефiнансовими ризиками. Забезпечення єдиного пiдходу до
управлiння охороною навколишнього середовища на пiдприємствi на основi такої ефективної
системи позитивно впливає на конкурентоспроможнiсть та iнвестицiйну привабливiсть
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Алгоритм розподiлу грошового потоку зi спецiальних рахункiв Товариства в НАК «Нафтогаз
України»: вiдсутнiсть грошового потоку для покриття у повному обсязi витрат Товариства по
операцiйнiй та iнвестицiйнiй дiяльностi у зв’язку з встановленням великого нормативу
перерахування коштiв за природний газ в НАК «Нафтогаз України». За рахунок введення
спецiальних рахункiв у розпорядженнi Товариства залишається грошовий потiк на покриття 60%
операцiйних витрат та iнвестицiйної програми.
Виставлення зi сторони НАК «Нафтогаз України» штрафних санкцiй Товариству по боргам за
використаний природний газ, якi виникли у зв’язку з наявнiстю неконтрольованої дебiторської
заборгованостi за спожиту теплову енергiю по групам споживачiв, на якi Товариство не має
впливу щодо погашення заборгованостi: населення (у тому числi по КРТ, пiльгам/субсидiям),
бюджетнi органiзацiї.
Невiдповiднiсть фактичних втрат теплової енергiї в мережi показникам затвердженим в тарифах.
Невiдповiднiсть цiни газу у встановлених тарифах фактичнiй.
Вiдсутнiсть змiн щодо правил нарахування по комунальним послугам в ПКМУ №630.

Податкове навантаження: цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового
навантаження може привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi, зокрема зменшення
чистого прибутку. Основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть Товариства у
податковому просторi є Податковий Кодекс України.
В 2016 роцi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» сплатило штрафних санкцiй на суму 16 866,84 грн.
Фiнансова полiтика Товариства спрямована на отримання коштiв для покриття усiх витрат на
виробництво, транспортування та постачання теплової та електричної енергiї та виконання
Товариством головної мети дiяльностi - задоволення суспiльних потреб споживачiв електричної та
теплової енергiї, а також досягнення прибутку для задоволення iнтересiв акцiонерiв, економiчних
та соцiальних потреб її працiвникiв. У визначеннi фiнансової полiтики Товариство керується
законами України, указами Президента України, Нацiонального банку України, а також
методичними документами мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади.
На кiнець звiтного перiоду ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не має не виконаних (контрактiв) та, вiдповiдно,
не очiкує прибутку вiд виконання цих договорiв.
На генеруючих об’єктах Товариства в 2017 роцi заплановано реалiзацiю енергоефективних
проектiв спрямованих на економiю газу та зниження тепловтрат, а також пiдвищення рiвня
надiйностi енерговузла м. Київ.
В 2017 роцi в рамках Iнвестицiйної програми ТЕЦ заплановано завершити реалiзацiю проекту
«Придбання теплоутилiзатора КВГМ на ТЕЦ-6». Реалiзацiя даного проекту дозволить бiльш
ефективно використовувати котел КВГМ-180. У зв'язку з тим, що теплота вiдхiдних газiв
використовується не повною мiрою при спалюваннi газоподiбного палива в котлi утворюється до
30 т/год водяної пари, яка в газоподiбному станi викидаються в димову трубу. Теплота конденсацiї
водяної пари продуктiв згоряння (а це близько 10% вiд теплової потужностi котла) не
використовується. За умови установки теплоутилiзатора збiльшується економiчна ефективнiсть
котла. Реалiзацiя проекту дозволить зменшити використання природного газу в системi
теплопостачання мiста на 10,68 млн м?/рiк. Введення об’єкта в експлуатацiю заплановано в груднi
2017 року.
Також в 2017 роцi заплановано завершити реконструкцiю баштової градирнi № 2 на ТЕЦ-6. За
умови реалiзацiї iнвестицiйного проекту буде отримана економiя коштiв за рахунок додаткового
виробництва електроенергiї в результатi полiпшення вакууму в неопалювальний перiод.
Враховуючи наявний досвiд здiйснення робiт та експлуатацiї градирнi № 1, можна з упевненiстю
сказати про необхiднiсть реалiзацiї, що дозволить додатково збiльшити несучу здатнiсть оболонки
градирнi, мiнiмiзувати ймовiрнiсть руйнувань i ризику виникнення аварiйної ситуацiї.
Для пiдвищення експлуатацiйних характеристик основного обладнання заплановано виконати
низку капiтальних ремонтiв. Пiд час капремонтiв планується виявити та усунути несправностi
енергоустаткування, якi виникли внаслiдок iнтенсивної експлуатацiї енергоблокiв впродовж
попереднiх перiодiв, виконати капiтальний ремонт основного та допомiжного обладнання.
В 2017 роцi у межах розвитку та модернiзацiї електричних потужностей м. Києва заплановано
завершення комплексу робiт з реконструкцiї ПС 110/35/10 кВ "Воскресенська" (роботи розпочато
в 2016р.), передбачений комплекс робiт дозволить забезпечити надiйну схему живлення об’єкту
водоканалу, що є стратегiчним об’єктом для лiвобережної частини м. Києва.
Також в 2017 роцi планується завершити роботи з реконструкцiї зовнiшнiх iнженерних мереж пiд
будiвництво нового мiжнародного пасажирського термiналу аеропорту «Київ» (Жуляни), що
передбачають реконструкцiю ПС «Нiкольська», ПС «Гарнiзонна», будiвництво КЛ 35 кВ
Нiкольська-Гарнiзонна та КЛ10 Гарнiзонна-РП-267. Реконструкцiя зазначеного об’єкту

електричних мереж забезпечить суттєве пiдвищення надiйностi та якостi електропостачання
споживачiв м. Києва, а також дасть змогу для розвитку аеропорту «Жуляни».
В 2017 роцi пiсля постачання основного обладнання (КРУ 10 кВ) планується виконати повний
обсяг згiдно проекту з монтажу та пусконалагоджування силового обладнання, обладнання
релейного захисту, телемеханiки, системи власних потреб пiдстанцiї та iн. за проектом
реконструкцiї РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Солом’янська», реалiзацiя якого розпочата в 2016р.
Виконання реконструкцiї електричних мереж 10 кВ ПС «Солом’янська» забезпечить оптимiзацiю
та розвантаження електричних мереж, суттєво пiдвищить надiйнiсть електропостачання
споживачiв та дасть можливiсть розвантажити енерговузол, в якому здiйснюється живлення
споживачiв 1-3 категорiї надiйностi (житловий фонд, промисловi пiдприємства, державнi установи
в т.ч.:
КП «Мiжнародний аеропорт «Київ», артезiанська водопровiдна станцiя «Крутогiрна», артезiанська
водопровiдна станцiя «Зеленогiрська», iнститут серцево-судинної хiрургiї iм. М. Амосова,
iнститут фтизiатрiї та пульмонологiї, центральна клiнiчна лiкарня №4, Лiкувально-дiагностичний
центр «Євролаб»)
Для забезпечення сталого та надiйного електропостачання споживачiв центральної частини мiста
та органiзацiї схеми видачi потужностi з ПС «Московська» планується завершити в 2017р.
(розпочатих в 2016р.) комплекс робiт з реконструкцiї мереж 10 та 110кВ вузла ПС «Московська».
Також для забезпечення надiйного електропостачання споживачiв центральної частини мiста
передбачено в 2017р. виконання робiт з технiчного переоснащення з замiною трансформаторiв Т1,
Т2 на ПС 110/10 кВ на "Центр" а також розпочати роботи з будiвництва КЛ 110кВ «Новокиївська
– Московська» №1,2 (загальною тривалiстю будiвництва 2017-2021рр.)
У зв’язку з необхiднiстю пiдвищення надiйностi електропостачання споживачiв Дарницького
районiв м. Києва (у тому числi I категорiї: КП «Київпастранс», Київський метрополiтен), а також
для забезпечення пiдключення ПС 110/35/10 Славутич заплановано. виконати в 2017-2018рр.
роботи з реконструкцiї електричних мереж 110 кВ ПС Позняки з замiною маслонаповненого
обладнання 110 кВ на КРУЕ-110 кВ, реконструкцiю ЩУ та спорудження в 2018-2019рр.
дволанцюгової КЛ 110 кВ ПС «Позняки» – ПС «Славутич».
В рамках напрямку теплопостачання головним завданням Iнвестицiйної програми в 2017 роцi є
реконструкцiя теплових мереж, реконструкцiя насосного обладнання iз замiною насосiв на
теплових пунктах, центральних теплових пунктах та котельних.
Також планується продовжити реалiзацiю заходiв з встановлення приладiв облiку теплової енергiї
на вводах житлових будинкiв м. Києва. У 2017 роцi планується встановити 830 приладiв облiку
теплової енергiї на вводах житлових будинкiв.
Також в 2017 роцi планується реалiзацiя таких iнвестицiйних проектiв: капiтальний ремонт котла
№3 i №2, а також електрофiльтру №2 на фiлiалi «Завод «Енергiя» та створення нового центру
обслуговування клiєнтiв (ЦОК) за адресою бульвар Кольцова, 14-д.
Капiтальний ремонт котла №2 i №3 i електрофiльтру № 2 на фiлiалi «Завод «Енергiя» дозволить
вже в 2016-2017 рр. збiльшити продуктивнiсть агрегатiв на 20% по пару, що, в свою чергу,
збiльшить виробництво i вiдпуск теплової енергiї споживачам. Також, реалiзацiя даних проектiв
дозволить спалювати бiльшу кiлькiсть твердих побутових вiдходiв та бiльш ефективно очищати
димовi гази вiд продуктiв горiння, що позитивно вплине на екологiчнi показники Компанiї та
екологiчну ситуацiю в мiстi в цiлому.
Щодо створення нового ЦОК, проектом пропонується створення додаткового ЦОК у
Святошинському районi для надання можливостi бiльш зручного обслуговування клiєнтам.
Будiвництво даного ЦОК дозволить зменшити навантаження на iншi ЦОК та покращити якiсть
обслуговування клiєнтiв.
Iстотними факторами, що впливатимуть на дiяльнiсть у Компанiї є вартiсть палива, яка постiйно
зростає. З пiдвищенням його вартостi конкурентоспроможнiсть Київенерго на ринку
електроенергiї зменшується. Окрiм того, невiдповiднiсть тарифiв на теплову енергiю для
населення її собiвартостi, вiдсутнiсть повної компенсацiї за вироблене тепло призводить до
великих збиткiв.
У зв’язку з рiзкiм пiдвищенням тарифiв на електричну та теплову енергiю для населення,

очiкується зменшення надходжень вiд населення за спожитi енергоресурси.
Необхiднiсть будiвництва i реконструкцiї об'єктiв електричних мереж визначена Схемою розвитку
електричних мереж 35 кВ i вище м. Києва. Протягом останнiх рокiв у м. Києвi значною мiрою
знижується рiвень споживання промисловостi i збiльшується споживання у невиробничiй сферi,
збiльшуються обсяги будiвництва житла та громадсько-офiсних центрiв в зв’язку з чим
збiльшується споживання електричної енергiї в вечiрнi години. Таке iнтенсивне будiвництво та
зростання енергооснащеностi житла зумовлює рiзке зростання електричних навантажень столицi.
У зв’язку з цим у деяких районах мiста створилася напружена ситуацiя з забезпеченням
джерелами електропостачання.
Для виключення в подальшому аварiйного вiдключення iснуючих споживачiв малоповерхової
забудови м. Києва Товариство виконує поступову реконструкцiю даних секторiв. Планується в
2017 роцi виконати реконструкцiю приватного сектору в тому числi вул. Янтарної,
вул. Крутогорної, пров. Залежного, вул. Добрий шлях, Столичного шосе, вул. Лермонтова та
вул. Центральної.
В 2017 роцi планується виконати:
- будiвництво КЛ-110кВ “Московська – Ново-Київська” №1,2;
- реконструкцiю КЛ-10кВ “ПС Полiтехнiчна – РП-57”;
- реконструкцiю КЛ-10кВ “ПС Полiтехнiчна – РП-68”;
- реконструкцiю КЛ-10кВ “ПС Соломенська – РП-68”;
- реконструкцiю КЛ-10кВ “ПС Соломенська – РП-48”;
- реконструкцiю мереж живлення РП-7;
- реконструкцiю ПС “Воскресенська”110/35/10кВ, для пiдвищення надiйностi споживачiв
Лiвобережної частини м. Києва.
В 2017 роцi Товариство розпочне надавати послуги зi стандартного приєднання III ступеню
(вiд 50кВт до 160кВт) та надавати послуги приєднання з урахуванням Постанови Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далi НКРЕКП) вiд 07.11.2016 №1946 (набрала чинностi з 22.11.2016), якою внесенi змiни до Методики
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої
Постановою НКРЕ вiд 12.02.2013 №115.
Слiд зазначити, що для успiшного виконання поставлених Компанiєю амбiтних планiв для
забезпечення сталої роботи як iснуючих мереж так i для можливостi реалiзацiї перспективних
планiв, необхiдно впровадження в Київенерго геоiнформацiйної системи електромереж та
обладнання мiста Києва. Так для виконання даного завдання була створена геоiнформацiйна
система електричних мереж 10 кВ м. Києва та виконано переведення iснуючої графiчної
iнформацiї (мапи електричних мереж 10 кВ м. Києва) з файлу DWG до структурованої бази даних
ГIС у середовищi AutoCAD Map. Також, на виконання вимог НКРЕКП у 2016 роцi було створено
веб-iнтерфейс енергооб’єктiв СВП "КЕМ", який є публiчним iнтернет-ресурсом, вiдкритим для
широкого загалу користувачiв.
На 2017 рiк заплановано наповнення новоствореної геоiнформацiйної системи електричними
мережами 04 кВ та проведення комплексу органiзацiйно-технiчних заходiв та робiт з пiдвищення
достовiрностi iснуючої iнформацiї щодо електричних мереж.
Також запланована реалiзацiя програми операцiйних покращень, що направлена на зниження
операцiйних втрат та побудову iнфраструктури взаємодiї з клiєнтами.
Для пiдтримки устаткування та обладнання на необхiдному технiчному рiвнi, Товариство виконує
щорiчнi обсяги ремонтних робiт.
Таким чином, найважливiшою задачею енергопостачання мiста на поточний i найближчi роки є
розвиток та технiчне переозброєння електричних мереж м. Києва напругою 0,4/10/35/110 кВ та
побудова нових i реконструкцiя iснуючих ПС 35/110 кВ.
За напрямом тепло забезпечення головним завданням Iнвестицiйної програми є реконструкцiя
(будiвництво) теплових мереж, впровадження мало витратних iнновацiйних технологiй та
реконструкцiя, модернiзацiя теплових джерел, лiквiдацiя дрiбних теплових джерел. В рамках
реалiзацiї Iнвестицiйної програми, разом з реконструкцiєю теплових мереж та котельних,
прiоритетним є проект iз встановлення приладiв облiку теплової енергiї на вводах житлових

будинкiв та ЦТП.
В 2017 роцi передбачено завершення реалiзацiї iнвестицiйної програми 2016 року з встановлення
2570 вузлiв облiку теплової енергiї в споживачiв.
Стратегiя Компанiї на перiод 2016-2020 рр включає в себе такi цiлi i завдання:
• Пiдвищення ефективностi обладнання
• Пiдвищення якостi електропостачання та послуг централiзовано опалення та гарячого
водопостачання
• Розвиток клiєнтоорiєнтованостi компанiї
• Перехiд на стимулюючу методику тарифоутворення (RAB)
• Створення автоматизованої системи облiку ресурсiв, в т.ч. 100% комерцiйний облiк теплової
енергiї

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не має судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у рорзмiрi на
суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства або дочiрнього пiдприємства.
№ з/п Показник 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк
1 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг), тис.грн. 13 639 338 18 055 336 23 734 784
2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг), тис.грн. 13 108 530 17 633 561 24 324 434
3 Валовий прибуток, тис.грн. 530 808 421 775 (589 650)
4 Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi, прибуток (збиток), тис.грн. 404 500 (94 325)
(354 416)
5 Фiнансовий результат до оподаткування, прибуток (збиток), тис.грн. 71 801 (2 047 116) (218 518)
6 Дохiд (витрати) з податку на прибуток, тис.грн. 11 985 352 095 221 096
7 Чистий фiнансовий результат, прибуток (збиток), тис.грн. 83 786 (1 695 021) 2 578
№ п/п Показник 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
1 Основнi засоби, тис.грн. 4 515 151 6 638 899 6 529 493
2 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї, тис.грн. 931 387 755 279 800 609
3 Iншi необоротнi активи, тис.грн. 16 423 15 823 232 552
4 Запаси, тис.грн. 211 268 275 603 351 368
5 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, тис.грн. 2 917 416 3 286 889 6 068 327
6 Iншi оборотнi активи, тис.грн. 649 710 887 367 2 022 548
7 Зареєстрований капiтал, тис.грн. 27 091 27 091 27 091
8 Нерозподiлений прибуток (збиток), тис.грн. 886 567 (363 735) 218 133
9 Iнший капiтал, тис.грн. 3 579 833 5 966 479 5 414 458
10 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення, тис.грн. 364 877 416 543 523 879
11 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 982 280 2 433 688 3 841 959
12 Iншi поточнi зобов’язання i забезпечення 2 400 707 3 379 794 5 979 377

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2582442

2687559

4027697

3817396

6610139

6504955

будівлі та
споруди

1724292

1803539

3252054

2911646

4976346

4715185

машини та
обладнання

738430

779028

768644

900033

1507074

1679061

транспортні
засоби

96563

83886

4354

2882

100917

86768

0

0

0

0

0

0

інші

23157

21106

2645

2835

25802

23941

2. Невиробничого
призначення:

25513

21482

3247

3056

28760

24538

будівлі та
споруди

24881

20587

3247

3056

28128

23643

машини та
обладнання

301

653

0

0

301

653

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

331

242

0

0

331

242

2607955

2709041

4030944

3820452

6638899

6529493

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Товариство облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi надходження основних
засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту основних засобiв включає
витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених самим
Товариством, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та вiдповiдної
частини виробничих накладних витрат. Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття
або якщо тривале використання активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод.
Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних засобiв (включаючи
аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя iнших об’єктiв основних
засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної або
переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними
нормами: будiвлi та споруди – вiд 15 до 50 рокiв, виробниче обладнання – вiд 5 до 30 рокiв, меблi,
офiсне та iнше обладнання – вiд 5 до 12 рокiв. Первiсна вартiсть i сума нарахованого зносу
основних засобiв Товариства станом на 31.12.2016 складає вiдповiдно 7 803 687 тис.грн. та 1 274
194 тис.грн. Товариство залучало акредитованого незалежного оцiнювача для визначення
справедливої вартостi основних засобiв. При визначеннi справедливої вартостi основних засобiв
були застосованi наступнi методики: дохiдний пiдхiд, порiвняльний (ринковий) та затратний
пiдходи. Дата переоцiнки – 01 липня 2015 р. Станом на 31.12.2016 основнi засоби в якостi
забезпечення позикових коштiв не надавалися. Станом на 31.12.2016 залишкова вартiсть визнаних
у балансi основних засобiв Київської мiської державної адмiнiстрацiї, якi використовує
Товариство, становить 3 820 452 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

5659682

5629835

Статутний капітал (тис.
грн.)

27091

27091

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

27091

27091

Опис

Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих
до розрахунку.

Висновок

Розмiр чистих активiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» станом на 31.12.2016 бiльше розмiру
статутного капiталу Товариства на 5 632 591 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155
ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

664136

X

X

Кредит банку

19.03.2012

196678

9.8

31.12.2015

Кредит банку

07.11.2012

467458

9

30.10.2015

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

111475

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

930915

X

X

Інші зобов'язання

X

8638689

X

X

Усього зобов'язань

X

10345215

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основний вид
продукції

Обсяг виробництва
у натуральній у грошовій
формі
формі

у відсотках
до всієї

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
формі

у
грошовій

у відсотках до
всієї

(фізична од.
вим.)

(тис.грн.)

виробленої
продукції

(фізична од.
вим.)

формі (тіс.
грн.)

реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво
електроенергiї,
млн. кВтг

3049 млн.кВтг

0

0

2548 млн.кВтг

3593835

15

2

Розподiлення та
реалiзацiя
елктроенергiї,
млн. кВтг

0

0

0

8754 млн. кВтг

11326787

48

3

Виробництво та
реалiзацiя
теплової енергiї,
тис. Гкал.

12196 тис.Гкал

0

0

9841 тис. Гкал

8663479

37

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Купована електроенергiя

44

2

Паливо зi сторони на технологiчнi потреби

44

3

Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на
соцiальнi заходи

5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

25.04.2016

433358336

11917847

3636.21

Опис

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
ХАРАКТЕР ПРАВОЧИНIВ IЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РИНКОВОЇ ВАРТОСТI МАЙНА АБО
ПОСЛУГ, ЩО БУДУТЬ ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ДАТУ
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ:
1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всiх
або будь-яку частину кожного iз зазначених в цьому пунктi 1 значних правочинiв
протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства:
1.1. Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань зi сплати
будь-яких сум, що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC,
юридичною особою за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508,
що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Емiтент
Облiгацiй»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством
Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан
1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалi – «Гарант
1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством
Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований офiс за

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
3

4

5

адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 2»),
та/або DTEK TRADING LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством
Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темiстоклi
Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING
SA, компанiєю, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi –
«Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну
адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2,
Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної
особи 05508186), та/або ПАТ «ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної
особи 00130872), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної
особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної
особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або
ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), та/або
ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 31018149) (надалi кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителi»),
та/або (г) будь-якими iншими юридичними особами, незалежно вiд юрисдикцiї їх
створення чи реєстрацiї, в яких Гарант 1 володiє (прямо або опосередковано) акцiями
та/або частками та/або корпоративними правами у розмiрi, що становить бiльше 50%
статутного капiталу (надалi – «Пов’язанi особи») (надалi кожен – «Додатковий
Поручитель/Гарант», а разом – «Додатковi Поручителi/Гаранти»), (i) за борговими
цiнними паперами (облiгацiями), що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом
Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну основну суму, що не перевищує
2 500 000 000 (два мiльярда п’ятсот мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у
будь-якiй iншiй валютi та/або валютах), з процентною ставкою вiдповiдно до умов
випуску та розмiщення облiгацiй, зi строком погашення не пiзнiше грудня 2030 року
(надалi – «Граничнi умови фiнансування 1») (надалi – «Облiгацiї») iз залученням, у разi
необхiдностi, банкiв та/або фiнансових установ, погоджених Правлiнням Гаранта 1, у
якостi дилера(iв)-менеджера(iв) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их)
головного(их) органiзатора(iв) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якiй iншiй
якостi; та/або (ii) за, окрiм iнших, договором обслуговування випуску Облiгацiй
(Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж, окрiм iнших,
Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами; та/або (iii) за договорами
поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями та/або
Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантiї, що укладаються або
можуть бути укладенi Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будьякими iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися,
видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у
зв'язку з Облiгацiями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розмiщенням
Облiгацiй з метою їхнього обмiну на будь-якi з облiгацiй, розмiщених Емiтентом
Облiгацiй у 2013 та 2015 роках (надалi – «Iснуючi Облiгацiї») та/або рефiнансування
та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або змiни умов випуску
таких Iснуючих Облiгацiй, з урахуванням того, що розмiр зобов’язань Товариства за
такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства
за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк;
1.2. Внесення змiн до та/або надання пiдтверджень стосовно укладених Товариством

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
3

4

5

договорiв поруки з метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань зi сплати
будь-яких сум, що пiдлягають сплатi (а) Емiтентом Облiгацiй, та/або (б) Гарантами,
та/або (в) Поручителями, та/або (г) iншими юридичними особами, що є Пов’язаними
особами, (i) за Iснуючими Облiгацiями, (ii) за, окрiм iнших, договором(ами)
обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s)) та/або договором(ами)
довiрчого управлiння (Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом
Облiгацiй та/або iншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладенi та/або
укладаються iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за
договорами гарантiї, що були укладенi та/або укладаються Гарантами та/або
Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими iншими правочинами та/або
документами, якi були вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися, укладатися,
видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у
зв'язку з внесенням будь-яких змiн до умов (1) випуску Iснуючих Облiгацiй та/або (2) до
договору(iв) обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s)) та/або
договору(iв) довiрчого управлiння (Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством,
Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами, (3) до договорiв поруки, що були укладенi
та/або укладаються iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до
договорiв гарантiї, що були укладенi та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими
Гарантами, а також (5) до будь-яких iнших правочинiв та/або документiв, якi були
вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися, причому, у кожному з випадкiв, такi
змiни можуть стосуватися змiни суми розмiщення та/або процентної ставки та/або
строкiв погашення та/або графiку погашення та/або будь-яких iнших умов розмiщення
будь-яких з Iснуючих Облiгацiй (надалi – «Змiни»), за умови, що сума розмiщення за
Iснуючими Облiгацiями пiсля зазначених Змiн не буде перевищувати 2 500 000 000 (два
мiльярди п’ятсот мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй
валютi та/або валютах), процентна ставка – 30% рiчних, строк погашення – не пiзнiше
грудня 2030 (надалi – «Граничнi умови фiнансування 2»), з урахуванням того, що розмiр
зобов’язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015
рiк.
1.3. Надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числi, але не обмежуючись,
шляхом застави майна та/або iнших видiв забезпечення (за виключенням застави або
будь-якого iншого обтяження акцiй та/або корпоративних прав, що належать
Товариству), незалежно вiд строку дiї такого забезпечення та сукупної вартостi майна,
що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства), з метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань (а) Емiтента
Облiгацiй, (б) Гарантiв, (в) Поручителiв, та (г) iнших юридичних осiб, що є Пов’язаними
особами, щодо сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi будь-ким з них (i) за
Облiгацiями та/або за Iснуючими Облiгацiями, (ii) за, окрiм iнших, договорами
обслуговування випуску Облiгацiй та/або Iснуючих Облiгацiй (Indentures) та/або
договорами довiрчого управлiння (Trust Deeds) стосовно Облiгацiй та/або Iснуючих
Облiгацiй, (iii) за договорами поруки, гарантiї, що вже були укладенi та/або будуть
укладенi Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими
Гарантами стосовно Iснуючих Облiгацiй та/або Облiгацiй, а також (iv) за будь-якими
iншими документами, якi були укладенi та/або повиннi укладатися, видаватися,
вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з
Iснуючими Облiгацiями та/або Облiгацiями.
2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будьяких договорiв поруки (Deed of Surety) (надалi кожен – «Договiр Поруки») щодо
надання поруки згiдно з пiдпунктом 1.1 пункту 1 цього рiшення та затвердити
здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договором Поруки.
3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будьяких договорiв про внесення змiн до договорiв поруки (Amendments to the Deeds of
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Surety) або договорiв про пiдтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або iнших
правочинiв та/або договорiв, що мають аналогiчнi/схожi зобов’язання, незалежно вiд їх
назви (надалi – «Договори про внесення змiн до договорiв поруки») щодо внесення Змiн
згiдно з пiдпунктом 1.2 пункту 1 цього рiшення, або щодо пiдтвердження порук з огляду
на такi Змiни, та затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених
Договорами про внесення змiн до договорiв поруки.
4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будьяких договорiв забезпечення (надалi – «Договори Забезпечення») щодо надання
забезпечення згiдно з пiдпунктом 1.3 пункту 1 цього рiшення та затвердити здiйснення
Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договорами Забезпечення.
5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких iнших, нiж
вказанi у пунктах 1 – 4 цього рiшення, правочинiв, якi зобов’язують Товариство
вiдшкодовувати будь-якi збитки, витрати та/або iншi суми будь-якого характеру та виду
та/або встановлюють iншi зобов’язання Товариства, та внесення змiн до будь-яких
правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв,
пов’язаних iз випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй та Облiгацiй, шляхом
вчинення/укладання/пiдписання/надання/видачi будь-яких правочинiв та/або договорiв
та/або iнших документiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг,
що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства),
свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень i iнших документiв,
включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення, викладення у новiй
редакцiї, додатки до правочинiв, договорiв, документiв та iнструментiв, що зазначенi
вище (надалi – «Транзакцiйнi документи»), та/або додаткових угод/договорiв про
внесення змiн до Договору Поруки та будь-яких iнших Транзакцiйних документiв (у
тому числi договорiв про внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй
редакцiї), якi повиннi вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися Товариством згiдно або у зв'язку з
випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй або Облiгацiй (включаючи, але не
обмежуючись, з метою обмiну Облiгацiй на Iснуючi Облiгацiї) та/або змiною умов
розмiщення Iснуючих Облiгацiй.
6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття
рiшення цими Загальними зборами Товариства наступних правочинiв, вчинення яких
Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або
зобов’язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо
або опосередковано є власником акцiй та ∕або часток та ∕або iнших корпоративних прав,
та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв
DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами
фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового
фiнансування та/або за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи,
процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи
iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi – «Основнi
зобов’язання») шляхом укладення Товариством договорiв про внесення змiн та/або
пiдтвердження змiн до договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та
грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави належних Товариству акцiй
чи корпоративних прав, у зв’язку iз змiною умов Основних зобов’язань за умови, якщо
загальна гранична сума всiх таких правочинiв пiсля реалiзацiї зазначених змiн Основних
зобов’язань не буде бiльше 6 000 000 000 (шести мiльярдiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (надалi – «Гранична
сума»), без урахування правочинiв, визначених у пунктах 1 – 4 цього рiшення (надалi –
«Договори про внесення змiн до договорiв забезпечення»).
7. Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з
дати проведення цих Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання
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Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення, за умови дотримання обмежень
Граничної суми та наступних обмежень:
1) збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США
та євро, до 60% рiчних у росiйських рублях та гривнi;
2) збiльшення або зменшення строку виконання Основних зобов’язань вiд одного дня до
168 мiсяцiв.
8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення
змiн до будь-яких правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або
iнших документiв, пов’язаних iз змiною Основних зобов’язань, з урахуванням та в
межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартiсть може становити 50 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства), а також видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень
та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни,
доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi вище
(надалi – «Документи про змiни»).
9. Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття
цього рiшення Загальними зборами Товариства правочинiв з Пов’язаними особами або
особами, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв,
визначених у пунктах 1 – 8, вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення
таких правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати умовам,
передбаченим пунктами 1 – 8 цього рiшення.
10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання
Товариством Договору Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки
та/або Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв та/або Договорiв про
внесення змiн до договорiв забезпечення та/або Документiв про змiни вiдповiдно до
пунктiв 2 – 6 та 8 цього рiшення здiйснюється на наступних умовах:
1) Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних
зборiв Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або
Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв про внесення змiн до
договорiв забезпечення за умови, що цi остаточнi умови не виходять за межi Граничних
умов фiнансування 1, Граничних умов фiнансування 2 та Граничної суми, вiдповiдно, а
також визначає перелiк Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв та/або
Документiв про змiни, вчинення, укладання, пiдписання, отримання, надання чи
видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання такого погодження
Наглядової ради Товариства;
2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi
договорiв про внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi
змiнюють умови Договору Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв
поруки та/або Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв здiйснюється за
рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення
Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз
збiльшенням/подовженням Граничних умов фiнансування 1 або Граничних умов
фiнансування 2, залежно вiд того, якi з них їх стосуються;
3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi
договорiв про внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi
змiнюють умови Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення, здiйснюється
за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення
Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз
збiльшенням/подовженням Граничної суми.
11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пунктами 1 – 6, 8 цього
рiшення правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про
їх попереднє схвалення та надання згоди, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою
Товариства рiшення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинiв, вказаних у
пунктах 1 – 6, 8 цього рiшення, за винятком випадкiв, коли такий дозвiл (згода) був(ла)
наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборiв
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Товариства.
12. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються
Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї,
встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi
правочинiв, передбачених пунктами 1 – 6, 8 цього рiшення.
13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв,
передбачених пунктами 1 – 6, 8 цього рiшення, включаються суми таких правочинiв з
урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до них вiдповiдними акцесорними
(додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн, доповнень, викладення у
новiй редакцiї, додатковими угодами/договорами, тощо).
14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв
Товариства наступних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
1) правочинiв з купiвлi електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються
вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, з
граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 11 000 000 000
(одинадцяти мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ;
2) правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються
вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України з
граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 5 000 000 000 (п’яти
мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ;
3) правочинiв з купiвлi природного газу для власного споживання з метою виробництва
електричної та теплової енергiї з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв
не бiльше 11 800 000 000 (одинадцяти мiльярдiв вiсiмсот мiльйонiв) гривень без
урахування ПДВ;
4) правочинiв з купiвлi мазуту для власного споживання з метою виробництва
електричної та теплової енергiї, якщо їх предметом є купiвля мазуту в об’ємах,
необхiдних для власної господарської дiяльностi з виробництва електричної та теплової
енергiї, за вiльними ринковими цiнами, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 60
000 000 (шiстдесяти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, та
не бiльше розмiру витрат, визначених у фiнансовому (бiзнес) планi Товариства
(бюджетi) на поточний фiнансовий рiк для фiнансування закупiвлi мазуту.
15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення
цих Загальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв, вчинення яких
Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом яких є:
1) надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або
поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 480 000 000
(чотирьохсот вiсiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. або iншим юридичним особам, в яких DTEK
B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та∕або iнших корпоративних прав, та
якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв
DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.;
2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або
поворотної процентної фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги
на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами
одночасно не бiльше 480 000 000 (чотирьохсот вiсiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або
iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй
та∕або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або
перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами
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акцiонерiв DTEK B.V.;
3) отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK B.V.
або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником
акцiй та∕або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V.
або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами
акцiонерiв DTEK B.V. або вiд iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi
Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення
такого правочину, для фiнансування поповнення обiгових коштiв Товариства на
загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 240 000 000 (двохсот сорока
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
4) отримання (залучення) Товариством фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй
та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових
деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи,
форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi
випущених облiгацiй) на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 800
000 000 (вiсiмсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
правочину, з ефективною ставкою не бiльш як: 30 % рiчних у доларах США та євро, 60
% рiчних у росiйських рублях та у гривнi;
5) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на
вiдповiдних депозитних рахунках у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»(iдентифiкацiйний код юридичної
особи14282829) на загальну граничну суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного
правочину
6) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на
вiдповiдних депозитних рахунках у банкiвських установах, окрiм тих, що зазначенi
вище у пiдпунктi 5 цього пункту 15 на загальну граничну суму одночасно не бiльше 200
000 000 (двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
вiдповiдного правочину
7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї
DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є
власником акцiй та∕або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв
DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними
зборами акцiонерiв DTEK B.V., або iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у
вчиненнi Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату
вчинення такого правочину, за договорами фiнансових позик та/або кредитiв та/або
гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами
фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютнопроцентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових
iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi – «Фiнансовi зобов’язання»)
шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових
прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави належних
Товариству акцiй чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством
договорiв (угод) про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн (у тому числi доповнень
та/або договорiв про викладення у новiй редакцiї) до зазначених в цьому пiдпунктi 7
пункту 15 цього рiшення Загальних зборiв договорiв поруки, гарантiй, застави майна
(майнових прав) та грошових коштiв Товариства, у зв’язку iз змiною умов Фiнансових
зобов’язань за умови, якщо загальна гранична сума всiх таких правочинiв (включаючи
зазначенi в цьому пiдпунктi 7 пункту 15 цього рiшення Загальних зборiв договори
(угоди) про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн (у тому числi доповнення та/або
договори про викладення у новiй редакцiї)), включаючи правочини, що вчиняються
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пiсля реалiзацiї зазначених змiн Фiнансових зобов’язань, не буде бiльше 5 200 000 000
(п’яти мiльярдiв двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України
на дату вчинення правочину (надалi – «Гранична умова щодо суми»), без урахування
правочинiв, визначених у пунктах 1 – 6, 8, 9 та пiдпунктах 1 – 6 пункту 15 цього
рiшення (надалi – «Договори забезпечення та договори про внесення змiн до договорiв
забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями»).
16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення
змiн до будь-яких правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або
iнших документiв, пов’язаних iз змiною Фiнансових зобов’язань з урахуванням та в
межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартiсть може
становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства), а також видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв,
повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi
змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi
вище (надалi – «Документи про внесення змiн»).
17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання
Товариством Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв
забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн
вiдповiдно до пунктiв 15 – 16 цього рiшення здiйснюється на наступних умовах:
1) Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних
зборiв Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорiв забезпечення та
договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями
та/або Документiв про внесення змiн за умови, що цi остаточнi умови не виходять за
межi Граничної умови щодо суми, вiдповiдно, а також визначає перелiк Договорiв
забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими
зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн, вчинення, укладання, пiдписання,
отримання, надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання такого
погодження Наглядової ради Товариства;
2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi
договорiв про внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi
змiнюють умови Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв
забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн,
здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання
окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз
збiльшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.
18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 3 – 7
пункту 15 та пунктом 16 цього рiшення правочини, щодо яких Загальними зборами
Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, тiльки за умови прийняття
Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу на вчинення правочинiв,
вказаних у пiдпунктах 3 – 7 пункту 15 та пунктом 16 цього рiшення, за винятком
випадкiв, коли такий дозвiл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати
проведення цих Загальних зборiв Товариства.
19. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються
Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї,
встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi
правочинiв, передбачених пунктами 1 – 6, 8, 14 – 16 цього рiшення.
20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв,
передбачених пунктами 1 – 6, 8, 14 – 16 цього рiшення, включаються суми таких
правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до них вiдповiдними
акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн, додатковими
угодами тощо).
21. Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з
дати проведення цих Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання
Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за
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Фiнансовими зобов’язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо
суми та наступних обмежень:
1) збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США
та євро, до 60% рiчних у росiйських рублях та гривнi;
2) збiльшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фiнансової позики) не
бiльш нiж на 50% вiд первiсної основної суми кредиту (фiнансової позики);
3) збiльшення або зменшення строку вiд одного дня до 60 мiсяцiв.
22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих
Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71
Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, чиннiй на момент вчинення
такого правочину) з особами, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством
правочинiв, визначених у пунктах 1 – 6 , 8, 14, 15, 16, 21 вiдповiдно до законодавства,
чинного на дату вчинення таких правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися та
вiдповiдати умовам, передбаченим пунктами 1 – 6, 8, 14, 15, 16, 21 цього рiшення
Загальних зборiв Товариства.
23. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право
вчиняти правочини, передбаченi пунктом 14, пiдпунктами 1 – 2 пункту 15 цього
рiшення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх
попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради
Товариства.
24. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення
цих Загальних зборiв Товариства приймати рiшення з приводу вчинення правочинiв
(договорiв, контрактiв, угод тощо) з ДП «Енергоринок» iнших, нiж передбаченi
пiдпунктами 1 – 2 пункту 14 цього рiшення, та прийняття рiшення щодо вчинення яких
Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, внесення
змiн та доповнень до таких правочинiв, а також внесення змiн та доповнень до усiх
ранiше вчинених правочинiв з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про
реструктуризацiю заборгованостi в межах вказаної заборгованостi.
ГРАНИЧНА СУКУПНIСТЬ ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ: 433 358 336 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 3 636,21 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 468 546 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 251 562 голоси.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

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

1

2

3

4

5

1

25.04.2016

9435368

11917847

79.17

Опис

2

25.04.2016

Опис

3

25.04.2016

Опис

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством додаткової угоди про внесення
змiн до Договору про постачання природного газу №223-13 вiд 28.02.2013 року,
укладеного мiж Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032
м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) щодо постачання
(продажу) Товариству природного газу.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
9 435 368 тис. грн. без урахування ПДВ;
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 79,17%
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
1300000

11917847

10.91

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством додаткової угоди про внесення
змiн до Договору про постачання вугiлля (вугiльної продукцiї) №1275 вiд 07.10.2014
року, укладеного мiж Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938)
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 300 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 10,91 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
6082475

11917847

51.04

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством кредитного договору з DTEK
HOLDINGS LIMITED (мiсцезнаходження: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066,
Нiкосiя, Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860) про надання Товариству грошового
кредиту.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
6 082 475 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 51,04 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.

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

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

4

25.04.2016

1700000

11917847

14.26

Опис

5

25.04.2016

Опис

6

25.04.2016

Опис

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 700 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 14,26 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
2000000

11917847

16.78

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 16,78 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
2700000

11917847

22.66

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 700 000 тис. грн. без урахування ПДВ.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
7

25.04.2016

Опис

8

25.04.2016

Опис

1000000

11917847

8.39

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 8,39 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
3000000

11917847

25.17

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.

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

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

9

25.04.2016

3100000

11917847

26.01

Опис

10

25.04.2016

Опис

11

25.04.2016

Опис

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 100 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 26,01 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
2500000

11917847

20.98

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 500 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 20,98 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
3500000

11917847

29.37

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 500 000 тис. грн. без урахування ПДВ.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 29,37 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
12

25.04.2016

Опис

13

25.04.2016

Опис

3000000

11917847

25.17

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
1800000

11917847

15.1

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 800 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 15,10 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.

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

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

14

25.04.2016

2700000

11917847

22.66

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження:
01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання
Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 700 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.

Опис

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

25.04.2016

9435368

11917847

79.17

Опис

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством додаткової угоди про внесення
змiн до Договору про постачання природного газу №223-13 вiд 28.02.2013 року,
укладеного мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) щодо постачання (продажу)
Товариству природного газу.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 9 435 368 тис. грн. без урахування ПДВ;
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 79,17%
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
2

25.04.2016

Опис

3

25.04.2016

Опис

1300000

11917847

10.91

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством додаткової угоди про внесення
змiн до Договору про постачання вугiлля (вугiльної продукцiї) №1275 вiд 07.10.2014
року, укладеного мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938)
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 300 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 10,91 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
6082475

11917847

51.04

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством кредитного договору з DTEK
HOLDINGS LIMITED (мiсцезнаходження: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066,
Нiкосiя, Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860) про надання Товариству грошового
кредиту.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: DTEK HOLDINGS LIMITED є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про
акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
6 082 475 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 51,04 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
4

25.04.2016

Опис

5

25.04.2016

Опис

1700000

11917847

14.26

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 700 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 14,26 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
2000000

11917847

16.78

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 16,78 %

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
6

25.04.2016

Опис

7

25.04.2016

Опис

2700000

11917847

22.66

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 700 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
1000000

11917847

8.39

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 8,39 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
8

25.04.2016

Опис

9

25.04.2016

Опис

3000000

11917847

25.17

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
3100000

11917847

26.01

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 100 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 26,01 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
10

25.04.2016

Опис

11

25.04.2016

Опис

2500000

11917847

20.98

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 500 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 20,98 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
3500000

11917847

29.37

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 500 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 29,37 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
12

25.04.2016

Опис

13

25.04.2016

Опис

3000000

11917847

25.17

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
3 000 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
1800000

11917847

15.10

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
1 800 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 15,10 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.

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

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

14

25.04.2016

2700000

11917847

22.66

Опис

15

08.08.2016

Опис

16

08.08.2016

25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної
поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою
до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ:
2 700 000 тис. грн. без урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ"
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
10096.33

11917847

0.085

08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ДОЧIРНIМ
ПIДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, пров.
Електрикiв, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про надання послуг з ремонтування
(капiтальний ремонт котла № 3) на суму 12 115 611,41 грн. (дванадцять мiльйонiв сто
п'ятнадцять тисяч шiстсот одинадцять гривень 41 копiйка) з ПДВ.
Укладення договору вiдбувається вiдповiдно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
процедури конкурсних торгiв, за якими переможцем цих конкурсних торгiв було
визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: Плачков Iван Васильович, як Голова Наглядової
ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кiнцевий бенефiцiарний власник ДП
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», вiдповiдно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акцiонернi товариства» може бути особою, заiнтересованою у
вчиненнi правочину.
Пiд час прийняття рiшення Голова Наглядової ради Плачков I.В. утримався вiд
голосування.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 10 096,33 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 2 019,27 тис.
грн., всього з ПДВ 12 115,6 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,085%
154.06

11917847

0.001

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Опис

17

08.08.2016

Опис

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ДОЧIРНIМ
ПIДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, пров.
Електрикiв, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про надання послуг з ремонтування та
технiчного обслуговування машин загальної призначеностi (капiтальний ремонт
приводної турбiнки ТПН-1100-350-24) на суму 184 871,29 грн. (сто вiсiмдесят чотири
тисячi вiсiмсот сiмдесят одна гривня 29 копiйок) з ПДВ.
Укладення договору вiдбувається вiдповiдно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
процедури конкурсних торгiв, за якими переможцем цих конкурсних торгiв було
визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: Плачков Iван Васильович, як Голова Наглядової
ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кiнцевий бенефiцiарний власник ДП
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», вiдповiдно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акцiонернi товариства» може бути особою, заiнтересованою у
вчиненнi правочину.
Пiд час прийняття рiшення Голова Наглядової ради Плачков I.В. утримався вiд
голосування.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 154,06 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 30,81 тис. грн.,
всього з ПДВ 184,87 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,001%
11202.78

11917847

0.094

08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ДОЧIРНIМ
ПIДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, пров.
Електрикiв, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про надання послуг з ремонтування та
технiчного обслуговування машин загальної призначеностi (капiтальний ремонт
обладнання енергоблоку № 2, ТФУ в складi енергоблоку №2 ТЕЦ-6) на суму 13 443
335,36 грн. (тринадцять мiльйонiв чотириста сорок три тисячi триста тридцять п’ять
гривень 36 копiйок) з ПДВ.
Укладення договору вiдбувається вiдповiдно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
процедури конкурсних торгiв, за якими переможцем цих конкурсних торгiв було
визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: Плачков Iван Васильович, як Голова Наглядової
ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кiнцевий бенефiцiарний власник ДП
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», вiдповiдно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акцiонернi товариства» може бути особою, заiнтересованою у
вчиненнi правочину.
Пiд час прийняття рiшення Голова Наглядової ради Плачков I.В. утримався вiд
голосування.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 11 202,78 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 2 240,56 тис.
грн., всього з ПДВ 13 443,34 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,094%
18

08.08.2016

Опис

19

08.08.2016

Опис

528.77

11917847

0.004

08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ДОЧIРНIМ
ПIДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, пров.
Електрикiв, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про виконання робiт з антикорозiйного
покриття та хiмiчного захисту обладнання ТЕЦ-5 на суму 634 515,23 грн. (шiстсот
тридцять чотири тисячi п’ятсот п'ятнадцять гривень 23 копiйки) з ПДВ.
Укладення договору вiдбувається вiдповiдно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
процедури конкурсних торгiв, за якими переможцем цих конкурсних торгiв було
визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: Плачков Iван Васильович, як Голова Наглядової
ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кiнцевий бенефiцiарний власник ДП
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», вiдповiдно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акцiонернi товариства» може бути особою, заiнтересованою у
вчиненнi правочину.
Пiд час прийняття рiшення Голова Наглядової ради Плачков I.В. утримався вiд
голосування.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 528,77 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 105,75 тис. грн.,
всього з ПДВ 634,52 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,004%
984.25

11917847

0.008

08.08.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ДОЧIРНIМ
ПIДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, пров.
Електрикiв, 15, код за ЄДРПОУ 32073085) про виконання робiт з аварiйного
капiтального ремонту трубопроводiв СТ-2 на суму 1 181 103,88 грн. (один мiльйон
сто вiсiмдесят одна тисяча сто три гривнi 88 копiйок) з ПДВ.
Укладення договору вiдбувається вiдповiдно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
процедури конкурсних торгiв, за якими переможцем цих конкурсних торгiв було
визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: Плачков Iван Васильович, як Голова Наглядової
ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як кiнцевий бенефiцiарний власник ДП
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», вiдповiдно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акцiонернi товариства» може бути особою, заiнтересованою у
вчиненнi правочину.
Пiд час прийняття рiшення Голова Наглядової ради Плачков I.В. утримався вiд
голосування.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 984,25 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 196,85 тис. грн.,
всього з ПДВ 1 181,1 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,008%
20

07.09.2016

Опис

21

26.09.2016

Опис

22

18.11.2016

Опис

1137.75

11917847

0.0095

07.09.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ»
(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15А, код за ЄДРПОУ 32036829) про
закупiвлю магiстральних трубопроводiв на суму 1 365 300,00 (один мiльйон триста
шiстдесят п’ять тисяч) гривень з ПДВ.
Укладення договору вiдбувається вiдповiдно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
процедури конкурсних торгiв, за якими переможцем цих конкурсних торгiв було
визнано ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ».
IНШI IСТОТНI УМОВИ ПРАВОЧИНУ: розрахунок за товар, що поставляється,
здiйснюється протягом 30 днiв з дати поставки.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки
перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного
власника.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 137,75 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 227,55 тис.
грн., всього з ПДВ 1 365,3 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,0095%
992762.5

11917847

8.33

26.09.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткових угод до
договору вiд 25.09.2014 №12/0914 мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження м.
Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 36511938) на закупiвлю паливного
мазуту для потреб Товариства на перiод з серпня 2016 по квiтень 2017 року,
загальною сумою до 1 191 315 000,00 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки
перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного
власника.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 992 762,5 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 198 552,5 тис.
грн., всього з ПДВ 1 191 315 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 8,33%
691.8625

11917847

0.0058

18.11.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору мiж Товариством
та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС»
(мiсцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 34456687)
купiвлi-продажу двох транспортних засобiв, а саме:
- Toyota CAMRY Comfort 2.5L, 2012 року випуску, держ. № АА9410МК;
- Toyota CAMRY Comfort 2.5L, 2012 року випуску, держ. № АА9406МК;

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

на суму 830 235,00 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки
перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного
власника.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 691,8625 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 138,3725 тис.
грн., всього з ПДВ 830,235 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,0058%
23

18.11.2016

Опис

24

03.11.2016

Опис

7169.22

11917847

0.06

18.11.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договорiв мiж Товариством
та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС»
(мiсцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 34456687) про
закупiвлю протягом жовтня 2016 – грудня 2017 оргтехнiки на суму 8 603 066,96 з
ПДВ.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки
перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного
власника.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 7169,22 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 1433,85 тис.
грн., всього з ПДВ 8603,07 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 0,06%
993153.3

11917847

8.33

03.11.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору мiж Товариством
та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ»
(мiсцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 37719067) про
закупiвлю з 01.10.2016 природного газу на суму 1 191 784 000,00 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки
перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного
власника.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 993 153,3 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 198 630,7 тис.
грн., всього з ПДВ 1 191 784 тис. грн.).
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI АКТИВIВ: 8,33%

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.04.2016

26.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.05.2016

25.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.08.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

08.09.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

28.09.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

04.11.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

18.11.2016

18.11.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

21.11.2016

21.11.2016

Відомості про рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв

25.11.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

08.08.2016

07.09.2016

26.09.2016

03.11.2016

25.11.2016

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Макаудитсерiвс"
21994619
02140, м.Київ, Дарницький рн,пр. Бажана, 10 оф.1
1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

----

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

ТОВ "Макаудитсервiс" (Замай
О.О)
21994619
02140, м.Київ, Дарницький рн,пр.Бажана, 10 оф.1
1988 23.02.2001

----

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
вiд 20 лютого 2017 р.
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»
станом на 31 грудня 2016 року
м. Київ – 2017
1. Адресат
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Товариство або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»), фiнансовий звiт якого перевiряється, i
може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом
України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складаннi висновку аудитори керувалися Вимогами МСА.
Пiд час складання цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики
професiйних бухгалтерiв було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного
iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не
виникало.
2. Вступний параграф:
2.1.Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
Код за ЕДРПОУ 00131305
Мiсцезнаходження Україна, 01001, м. Київ, площа Iвана Франка, 5
Дата та орган реєстрацiї 12.04.2003 р. Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю
Основнi види дiяльностi 35.11 Виробництво електроенергiї
2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами
України:
- «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ №
3480);
- «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та
доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125);
- Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;
- Кодексом етики професiйних бухгалтерiв;
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно-правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з
цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, а саме:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2016 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ було 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких
неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу
Товариства.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на
суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що
вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi
стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з
фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з
вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв аудиту».
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя)
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог МСА, зокрема до МСА 700
«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi».
Також аудитор повинен виконувати свої зобов’язання вiдповiдно да ст.19 роздiлу V Закону України «Про аудиторську
дiяльнiсть» №3125-ХII вiд 22.04.1993р. (зi змiнами та доповненнями).
Аудитор не може передбачати майбутнi подiї або умови, якi можуть обумовити припинення пiдприємством його
безперервної дiяльностi. Вiдповiдно, вiдсутнiсть в аудиторському звiтi (висновку) будь-яких згадок про фактори
невизначеностi, що стосуються безперервностi дiяльностi, не може розглядатися як гарантiя здатностi суб'єкта
продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.
2.5. Безумовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових
записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв
системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку
доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах
здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки
суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
акцiонерного товариства.
Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу господарської дiяльностi Товариства протягом 3-х рокiв (2014-2016 рр.)

встановлено динамiку збiльшення об’ємiв виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. За звiтний
перiод Товариство отримало прибуток. На кiнець 2016 року Товариство вiдобразило у звiтах позитивний результат
дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого
розвитку.
Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки
аудиторiв.
На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» станом на 31.12.2016 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату i вiдповiдає обранiй та не змiннiй протягом звiтного перiоду концептуальнiй основi - положенням
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
2.6. Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки
встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського
облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить
iстотних суперечностей. Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд
17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства.
Станом на 31.12.2016. резервний капiтал враховується у складi нерозподiленого прибутку.
У 2016 роцi Товариство не проводило переоцiнку активiв, оскiльки остання переоцiнка проводилась у 2015 роцi з
залученням незалежного оцiнювача. Для дотримання норми – вiдображення активiв у фiнансовiй звiтностi за
справедливою вартiстю, Товариство виконало тестування своїх активiв на виявлення ознак зменшення корисностi. В
результатi зазначених процедур, активи Товариства вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю.
Станом на 31.12.2016 року у балансi Товариства вiдображений нерозподiлений прибуток у сумi
218 133 тис. грн. За результатами 2016 року Товариство отримало прибуток у сумi
2 578 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду Товариство вiдобразило прибуток, якiй в бiльшостi складається з
коригувань суми реалiзованого резерву переоцiнки. Товариство розкрило динамiку змiни нерозподiленого прибутку в
примiтках до фiнансових звiтiв.
Рiзниця мiж змiною нерозподiленого прибутку та прибутку вiдображеного в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про
сукупний дохiд) знайшла своє вiдображення у звiт про власний капiтал за 2016 рiк Товариства.
На момент створення Товариства його Засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики України.
На дату заснування Товариства кiлькiсть акцiй засновника у статутному капiталi Товариства складала 108 364 280 (сто
вiсiм мiльйонiв триста шiстдесят чотири тисячi двiстi вiсiмдесят) простих iменних акцiй, що дорiвнювало 100%
статутного капiталу.
Акцiонерна енергопостачальна компанiя «КИЇВЕНЕРГО» заснована вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацiї України вiд 31.08.1995 №177 шляхом перетворення виробничого енергетичного об'єднання
«КИЇВЕНЕРГО» в акцiонерну компанiю згiдно з Указом Президента України вiд 04.04.1995 №282/95 «Про структурну
перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Акцiонерна енергопостачальна компанiя «КИЇВЕНЕРГО» є правонаступником Державної акцiонерної
енергопостачальної компанiї «КИЇВЕНЕРГО» i виробничого енергетичного об'єднання «КИЇВЕНЕРГО» стосовно
майна, прав та зобов‘язань вiдособлених пiдроздiлiв та управлiння об‘єднання, якi розташованi в мiстi Києвi та на базi
яких вона створена, вiдповiдно до актiв приймання - передачi, затверджених Мiненерго України 26.06.1995.
Акцiонерна енергопостачальна компанiя «КИЇВЕНЕРГО» перейменована у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» у вiдповiдностi до вимог та положень Закону України «Про акцiонернi товариства»
№ 514-VI вiд 17 вересня 2008 року.
Статутний фонд Товариства був сформований вiдповiдно до порядку вiдображення в бухгалтерському облiку i
звiтностi операцiй, пов'язаних iз приватизацiєю й орендою державних пiдприємств.
Станом на 31.12.2016 року Статутнiй фонд Товариства згiдно статуту складає 27 091 тис. грн., його подiлено на 108
364 280 простих акцiй (номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна) згiдно Статуту. В обiгу перебуває 108 364 280 акцiй,
вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 31.05.2010
№ 102/10/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, не вiдбувалося.
Протягом 2016 року змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 10% статутного капiталу ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» не вiдбувались.
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
не знаходяться акцiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», тобто доля виконавчого органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не перевищує 5% у
статутному капiталi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Належний державi пакет акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» становить 25%.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
Встановлено, що протягом звiтного перiоду 18.11.2016 Наглядовою радою ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з метою
впорядкування органiзацiйної структури Товариства та оптимiзацiї бiзнес-процесiв було прийнято рiшення про

припинення дiяльностi фiлiалу «Енергосервiс Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «Київенерго» (код за
ЄДРПОУ 25397719).
Фiлiал «Енергосервiс Київенерго» Публiчного акцiонерного товариства «Київенерго» (мiсцезнаходження 02100 м.
Київ, Днiпровський район, вулиця Будiвельникiв, будинок 25) здiйснював дiяльнiсть:
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
- дiяльнiсть iнших засобiв тимчасового розмiщування;
- функцiювання спортивних споруд.
Також протягом звiтного перiоду було змiнено склад посадових осiб. 25.11.2016 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далi також
Товариство) отримало повiдомлення акцiонера DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.) про замiну члена
Наглядової ради Товариства – представника DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.), яким призначено нового
члена Наглядової ради Товариства Куриленка Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок
про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
3. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, що пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан (Балансу) у вiдповiдностi з
МСФЗ на початок перiоду Товариство здiйснило коригування сум, вiдображених у попереднiй фiнансовiй звiтностi,
пiдготовленiй у вiдповiдностi з МСФЗ.
Склад таких коригувань виглядає наступним чином:
тис. грн.
Форма звiтностi Рядок звiтностi У попереднiй звiтностi станом на 31 грудня 2015 року Змiна У звiтностi станом на 31
грудня 2016 року
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1125 – Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 3 362 699
(75 810) 3 286 889
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1135 – Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 89 529 17 823 107
352
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1136 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (у тому числi з
податку на прибуток) 40 409 17 823 58 232
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1690 – Iншi поточнi зобов’язання 1 089 837 34 343 1 124 180
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1420 – Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (271 405) (92 330) (363 735)
Форма звiтностi Рядок звiтностi У попереднiй звiтностi за 2015 рiк Змiна У звiтностi за 2016 рiк
Звiт про фiнансовi результати 2000 – Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 18 118 511 (63 175)
18 055 336
Звiт про фiнансовi результати 2050 – Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (17 650 255) 16 694
(17 633 561)
Звiт про фiнансовi результати 2180 – Iншi операцiйнi витрати (424 001) (63 672) (487 673)
Звiт про фiнансовi результати 2300 – Витрати (дохiд) з податку на прибуток 334 272 17 823 352 095
Зазначенi вище коригування вiдбулися у зв’язку з коригуванням чистого доходу вiд реалiзованої послуги з
центрального опалення та гарячого водопостачання, а також нарахованих штрафних санкцiй, що за перiодом
виникнення вiдносяться до минулих рокiв.
4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства»,
зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого
статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих
активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає
лiквiдацiї».
Станом на 31.12.2016 чистi активи ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» складають 5 569 682 тис. грн.
Аудитор констатує, що розмiр чистих активiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» бiльше розмiру статутного капiталу товариства, i
це задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» внаслiдок
шахрайства.
5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „МАКАУДИТСЕРВIС”

Код за ЄДРПОУ 21994619
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи 02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1
02140 м. Київ, Дарницький район, пр. Бажана, буд. 10, оф. 1
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською
палатою України Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1988, видане рiшенням АПУ вiд 23.02.2001 г. № 99.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Замай Олег Олегович СЕРТИФIКАТ АУДИТОРА Серiя А № 006208
виданий рiшенням аудиторської палати вiд 19.01.2007 року, дiйсний до 19.01.2022 року.
Телефон/факс (044) 22-88-914
Електронна адреса makaudit@ukr.net
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр №А-КЕ/28.09.16 вiд 22.11.2016 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 22.11.2016 р. –20.02.2017 р.
ДиректорТОВ «МАКАУДИТСЕРВIС»
сертифiкат серiї А № 006208
Замай О.О.
Аудиторський висновок (звiт) складено «20» лютого 2017 року

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

2

1

2

2015

2

1

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнша вiдповiдь вiдсутня.

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнша вiдповiдь вiдсутня.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Необхiднiсть прийняття рiшення про надання попередньої згоди
на вчинення Емiтентом значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Iнша iнформацiя вiдсутня.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

21

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" комiтети не
створювались.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" комiтети не
створювались.

У складi Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" комiтети не створювались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди визначається
вiдповiдно до умов договору з
Членом Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Особа, якiй це не заборонено законом, з повною цивiльною
дiєздiтнiстю.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Емiтентом не затверджувалися
перелiченi положення. У своїй
дiяльностi органи управлiння
керуються нормами Статуту та
законодавства України.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнший орган не приймав рiшення
про затвердження зовнiшнього
аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
X
Iнши органи не здiйснювали
перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi
акцiонерного товариства в
минулому роцi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного

управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iнша
iнформацiя вiдсутня
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iнша iнформацiя вiдсутня
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Iнша iнформацiя вiдсутня

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00131305

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.11

10744

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01001, м.Київ, Площа Iвана Франка, 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 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

Нематеріальні активи:

1000

9249

7928

0

первісна вартість

1001

41158

46696

0

накопичена амортизація

1002

31909

38768

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

755279

800609

0

Основні засоби:

1010

6638899

6529493

0

первісна вартість

1011

7086528

7803687

0

знос

1012

447629

1274194

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

6574

4016

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

59041

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

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

161567

0

Усього за розділом I

1095

7410001

7562654

0

Запаси

1100

275603

351368

0

Виробничі запаси

1101

274554

348682

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

274

137

0

Товари

1104

775

2549

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

3286889

6068327

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

287397

290860

0

з бюджетом

1135

107352

60178

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

58232

60178

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

50104

730630

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

151037

258072

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

17853

19529

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

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

273624

663279

0

Усього за розділом II

1195

4449859

8442243

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

11859860

16004897

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

27091

27091

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

4133958

3530185

0

Додатковий капітал

1410

1832521

1884273

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-363735

218133

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5629835

5659682

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

289863

62762

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

49719

301522

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

75461

158095

0

Цільове фінансування

1525

1500

1500

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

416543

523879

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

682626

773257

0

за товари, роботи, послуги

1615

2433688

3841959

0

за розрахунками з бюджетом

1620

16735

111475

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

14713

7126

0

за розрахунками з оплати праці

1630

37410

36455

0

за одержаними авансами

1635

889318

1698984

0

за розрахунками з учасниками

1640

556165

556133

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

58591

85842

0

Доходи майбутніх періодів

1665

56

56

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1124180

2710049

0

Усього за розділом IІІ

1695

5813482

9821336

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

11859860

16004897

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

23734784

18055336

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

( 24324434 )

( 17633561 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

421775

збиток

2095

( 589650 )

(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

794603

147079

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

( 183248 )

( 175506 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 376121 )

( 487673 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 354416 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

122291

69842

Інші доходи

2240

400322

152490

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 273147 )

( 210053 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 113568 )

( 1965070 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 218518 )

( 2047116 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

221096

352095

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2578

0

збиток

2355

(0)

( 1695021 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

3396162

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

-29583

-10025

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-29583

3386137

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

5325

-651488

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-24258

2734649

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-21680

1039629

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

10643676

7731445

Витрати на оплату праці

2505

1093339

985813

Відрахування на соціальні заходи

2510

183958

310908

Амортизація

2515

869333

593724

Інші операційні витрати

2520

1701089

1206330

Разом

2550

14491395

10828220

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

108364280

108364280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

108364280

108364280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.02

-15.64

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

26703917

21482852

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

361981

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

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

43078

71273

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 25003857 )

( 19076519 )

Праці

3105

( 865227 )

( 810638 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 220402 )

( 367337 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 566720 )

( 249533 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 206377 )

( 186519 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

115588

1225560

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

11965

24431

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

226243

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 859621 )

( 756175 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( 226243 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

621413

957987

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

930915

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 32 )

( 97258 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

( 14082 )

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 86847 )

( 290792 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

844036

402132

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

107035

134559

Залишок коштів на початок року

3405

151037

285624

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

28

Залишок коштів на кінець року

3415

258072

151037

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 року (дiє з 19.03.2013 р) вiдмiнено дiю п'яти
нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та
затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету,
склад та принципи пiдготовки фiнансової
звiтностi.Зазначений наказ надав можливiсть права вибору
заповнювання рiчної фiнансової звiтностi чи за формою

"Звiт про рух коштiв ( за прямим методом)" чи "Звiт про
рух коштiв (за непрямим методом)". При заповненнi форм
рiчної фiнансової звiтностi Товариством було обрано "
Звiт про рух коштiв (за прямим методом)", таким чином
форма " Звiт про рух коштiв (за не прямим методом) не
заповнювалась.
Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

27091

4133958

1832521

0

-271405

0

0

5722165

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-92330

0

0

-92330

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

27091

4133958

1832521

0

-363735

0

0

5629835

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

2578

0

0

2578

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

-24258

0

0

-24258

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

-24258

0

0

-24258

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-603773

51752

0

603548

0

0

51527

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-603773

51752

0

581868

0

0

29847

Залишок на
кінець року

4300

27091

3530185

1884273

0

218133

0

0

5659682

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та його дiяльнiсть
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi «Компанiя») – акцiонерне товариство, створене вiдповiдно до
законодавства України у 1995 р. шляхом об’єднання окремих пiдприємств з виробництва тепло- та
електроенергiї, розташованих у м. Києвi.
У груднi 2011 року у ходi державної приватизацiї 25% статутного капiталу Компанiї було
придбано DTEK Holdings Limited, в результатi чого загальний контрольний пакет акцiй, що
належить DTEK Holdings Limited збiльшився на той час до 54,0928 %. Станом на 31 грудня 2016
року DTEK Holdings Limited належить 25%+1 акцiя статутного капiталу Компанiї, DTEK ENERGY
B.V. – 29,0928 %, 18,3035 % статутного капiталу належить ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». Частка держави
в особi Фонду державного майна України становить 25%+1 акцiя статутного капiталу.
Станом на 31 грудня 2016 р. єдиною дочiрньою компанiєю Компанiї було ТОВ “ЛАД” з часткою
участi 93% (2015 р.: 93%). Основним напрямом дiяльностi дочiрньої компанiї є надання страхових
послуг.
Компанiя є цiлiсним господарським комплексом, що виробляє, постачає i розподiляє весь обсяг
електроенергiї у мiстi Києвi. Пiдприємство займає монопольне положення на київському ринку
електроенергiї. Крiм цього, “КИЇВЕНЕРГО” постачає значну частину теплової енергiї у мiстi
Києвi.
Юридична адреса Компанiї – пл. I. Франка, 5, 01001, м. Київ, Україна.
Станом на 31 грудня 2016 р. кiлькiсть працiвникiв «КИЇВЕНЕРГО» складала 10 746 (2015 р.: 11
619).
Безперервнiсть дiяльностi
Станом на 31 грудня 2016 року дефiцит чистого оборотного капiталу Компанiї становив 1 379 093
тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року дефiцит чистого оборотного капiталу Компанiї – 1 363 623
тисяч гривень). У 2016 роцi Компанiя отримала прибуток у сумi 2 578 тисячi гривень та мала чисте
надходження грошових коштiв за основною дiяльнiстю у негативнiй сумi 115 588 тисяч гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної
дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi звичайної
дiяльностi.
2 Умови, в яких працює Компанiя
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi переживала нестiйкiсть з багато
кiлькiсними протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, що призвело до погiршення
державної економiки, волатильностi фiнансових ринкiв i стрiмкiй девальвацiї нацiональної валюти
по вiдношенню до iнших iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк України,
серед iнших мiр, вводив певнi обмеження на покупку iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на основi
минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi майбутнiх
подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а
також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан

Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”).
Валюта подання. Якщо не зазначено iнше, усi суми у цiй фiнансовiй звiтностi поданi у
нацiональнiй валютi України – гривнi.
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є гривня. Монетарнi активи i
зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним
обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi звiтнi дати. Операцiї,
деномiнованi у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти, перераховуються у
функцiональну валюту iз використанням курсу обмiну, чинного на дату проведення операцiї.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i
перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту Компанiї за обмiнними
курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Перерахунок за
курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi до iнвестицiй у
капiтал. Вплив змiн курсу обмiну на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується
як частина прибутку або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi
надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту
основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть
активiв, створених самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату
працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує
попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на iншi резерви у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдноситься
на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу
ранiше був визнаний у складi фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також
визнається у складi фiнансового результату. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї,
розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, яка вiдноситься на фiнансовий
результат, та сумою амортизацiї, розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переноситься
з iнших резервiв на нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об’єкта основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв
визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визнаються
у звiтi про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до iнших
резервiв, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя. Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних
засобiв (включаючи аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя
iнших об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди вiд 15 до 50
Виробниче обладнання вiд 5 до 30
Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 5 до 12

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент
вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр
використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв
та строк їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У
випадку знецiнення основних засобiв їхня балансова вартiсть зменшується до вартостi
використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на продаж, залежно вiд того, яка з них
бiльша.
Активи, отриманi вiд Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Вiдповiдно до договору,
укладеного мiж Компанiєю та Київською мiською державною адмiнiстрацiєю, Компанiя отримує
окремi об’єкти основних засобiв в оперативне управлiння. Оскiльки переважно всi ризики та
вигоди володiння передаються Компанiїi, цi активи визнаються у консолiдованому балансi
Компанiї у момент їх отримання.
Оренда. Оренда, за якої значна частина ризикiв та вигод вiд володiння залишаються за
орендодавцем, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за оперативною орендою (за
вирахуванням будь-яких матерiальних стимулiв, отриманих вiд орендодавця), вiдносяться на
фiнансовий результат рiвними сумами протягом строку дiї оренди.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за категорiями
оцiнки: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi активи для подальшого продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка
виникає тодi, коли Компанiя надає грошовi кошти, товари або послуги безпосередньо дебiтору, за
винятком дебiторської заборгованостi, яка створюється без намiру продажу негайно або у
найближчому майбутньому, чи дебiторської заборгованостi, яка котирується на активному ринку.
Кредити та дебiторська заборгованiсть переважно включають кредити, дебiторську заборгованiсть
за основною дiяльнiстю та iншу дебiторську заборгованiсть. Всi iншi фiнансовi активи включено
до категорiї для подальшого продажу.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї
включають iнвестицiї для подальшого продажу, кредити та позиковi кошти, грошовi кошти та їх
еквiваленти, а також короткостроковi депозити. У Компанiї також є iншi фiнансовi iнструменти,
наприклад, дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та кредиторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю, якi виникають безпосередньо у зв’язку з її основною дiяльнiстю.
Усi iншi фiнансовi активи та зобов’язання Компнiї спочатку визнаються за справедливою вартiстю
плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi
при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi
визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди,
пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що
спостерiгаються на ринку, або метод оцiнки, який у якостi базових даних використовує лише данi
з вiдкритих ринкiв.
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу),
визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов’язується здiйснити
поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї iз придбання або продажу визнаються на дату
розрахунку, при цьому змiна вартостi за перiод мiж датою прийняття зобов’язань та датою
розрахунку не визнається щодо активiв, вiдображених за первiсною або амортизованою вартiстю, i
визнається у складi капiталу щодо активiв, якi вiдносяться до категорiї активiв для подальшого
продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля початкового визнання фiнансовi зобов’язання,
кредити та дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю.
Амортизована вартiсть розраховується iз використанням методу ефективної процентної ставки, а
для фiнансових активiв визначається за вирахуванням будь-яких збиткiв вiд знецiнення. Премiї та
дисконти, в тому числi початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової

вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються iз використанням ефективної процентної
ставки iнструмента.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов’язань зi строком менше одного року
вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається на основi майбутнiх грошових потокiв
за договором, дисконтованих iз застосуванням поточних ринкових процентних ставок для
подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про якi є доступною для Компанiї.
Прибуток та збитки вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiй для подальшого продажу
визнаються безпосередньо у складi капiталу. Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв Компанiя використовує рiзнi методики та робить припущення, що базуються на
ринкових умовах, якi iснують станом на звiтну дату.
У випадку продажу активiв для подальшого продажу або вибуття iншим чином, до розрахунку
чистого прибутку вiд такої операцiї включається кумулятивний прибуток або збиток, визнаний у
складi капiталу. Якщо у складi капiталу було визнане зменшення справедливої вартостi активiв
для подальшого продажу i iснують об’єктивнi ознаки знецiнення активiв, визнаний у складi
капiталу збиток переноситься з капiталу та включається до розрахунку чистого прибутку, навiть
якщо визнання активiв не припинилося.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про фiнансовi результати по мiрi їх понесення в
результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля початкового визнання iнвестицiй для
подальшого продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартостi фiнансового
iнструменту до рiвня, нижчого за його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий фiнансовий
iнструмент є знецiненим. Накопичений збиток вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж
вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будь-який збиток вiд знецiнення
активу, ранiше визнаний у звiтi про фiнансовi результати, вилучається з капiталу та визнається у
звiтi про фiнансовi результати.
Збитки вiд знецiнення дольових iнструментiв, визнанi у звiтi про фiнансовi результати, не
сторнуються. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для
подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi результати, то збиток вiд
знецiнення сторнується через звiт про фiнансовi результати поточного перiоду.
Резерв на знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує
об‘єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно
до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть
застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або
недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, що дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву – це рiзниця мiж балансовою
вартiстю активу та приведеною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про
фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть є такою, що не може бути повернута, вона
списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум
кредитується у звiтi про фiнансовi результати.
Продовження тексту приміток
Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли
(i) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть, або (ii)
Компанiя передала, в основному, всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (iii)
Компанiя не передала та не залишила, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але
припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових
обмежень на перепродаж.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до

вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу. У цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi
перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому
обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть палива визначається за
методом середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших категорiй запасiв – за методом перших
надходжень (метод ФIФО). Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi
нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану
та витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому
оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за
мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у
тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть
того, що до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про
те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про
фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi
результати.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було
здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних
активiв. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання послуг, за якi
вони були здiйсненi, а передоплати за товари капiталiзуються у складi собiвартостi отриманих
товарiв. Якщо iснує свiдчення того, що товари або послуги, за якi видана передоплата, не будуть
отриманi, вiдповiдне знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
вiдображаються за номiнальною вартiстю. Лiквiднi монетарнi активи показанi за справедливою
вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових
коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу
iнших необоротних активiв.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi
пiсля звiтної дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ в Українi стягується за двома ставками: 20% при продажу
на територiї Українi та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв та виконаннi
робiт або наданнi послуг за межi України. Податкове зобов’язання з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi
ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту або на
дату надходження коштiв вiд клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. Вiдповiдно до
норм Податкового Кодексу України з 01 сiчня 2016 року Компанiя використовує касовий метод
облiку ПДВ за операцiями з постачання, передачi та розподiлу електричної та теплової енергiї.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй основi iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових
коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi
поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за
договором, спочатку визнається за справедливою вартiстю, а у подальшому оцiнюється за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань визнаються, коли
Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй,
iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька схожих
зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть
вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов’язань,
є незначною.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення
резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо
вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Визнання доходiв. Компанiя реалiзує всю електроенергiю, вироблену її енергогенеруючими
потужностями, Державному пiдприємству «Енергоринок», державному монополiсту у сферi
розподiлу електроенергiї, за цiнами, визначеними на основi розрахунково-аналiтичного метода

прогнозованої оптової цiни, який використовує Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ.
Компанiя купує електроенергiю у ДП «Енергоринок» та реалiзує її кiнцевим споживачам.
Виручка вiд продажу електроенергiї та теплоенергiї – це вартiсть обсягу електроенергiї та
теплоенергiї, поставленої протягом року, до якого включається розрахунковий обсяг, поставлений
споживачам протягом перiоду з дати останнього зняття показникiв лiчильника до кiнця року.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає цiну закупiвлi, транспортнi витрати, комiсiйнi та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсiйного зобов’язання i прибутки та збитки вiд
курсової рiзницi.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу.

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя бере участь в обов’язковому
державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на
пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я
умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах.
Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, являє
собою дисконтовану вартiсть зобов’язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високоякiсними корпоративними
облiгацiями, деномiнованими у тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, i строк погашення
яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. Актуарнi прибутки та збитки, що
виникають внаслiдок коригувань та змiн в минулих актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший
сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли.
Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно визнається у звiтi про фiнансовi результати.
4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних намiрах та фiнансовому станi Компанiї (Примiтка 1).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi
тлумачення.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Компанiя
здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi
iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку
таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є

цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної
процентної ставки.
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть об’єктивних
ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об’єктивнi ознаки iснують, Компанiя оцiнює
вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу – це справедлива вартiсть активу
або одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є
значною мiрою незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп
активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об’єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi Компанiя
повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, щоб обчислити приведену
вартiсть цих грошових потокiв.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення. Компанiя розрахувала зобов’язання з пенсiйного
забезпечення станом на 31 грудня 2016 року з використанням ставки дисконтування 14,4%,
розрахункового зростання заробiтної плати 13% на рiк та коефiцiєнту плинностi персоналу 3,8%.
Далi наведена чутливiсть загальної суми зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31
грудня 2016 року до змiн основних актуарних припущень:
Змiна припущення Вплив на загальну суму зобов’язання
Ставка дисконтування Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 4,74% / збiльшення на 5,35%
Зростання заробiтної плати Збiльшення/зменшення на 1% Збiльшенння на 4,09%/ зменшення на
3,72%
Плиннiсть персоналу Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 1,52% / збiльшення на 1,68%
Iнфляцiя Збiльшення/зменшення на 1% Збiльшення на 0,03% / Зменшення на 0,06%
Коефiцiєнт iндексацiї пенсiй Збiльшення/зменшення на 1% Збiльшенння на 0,75%/ зменшення на
0,74%
4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики (продовження)
Змiни у форматi представлення фiнансової звiтностi. У звiтностi за 2016 рiк Компанiя вiдобразила
коригування нерозподiленого прибутку на початок 2016 року у з’язку з коригуванням чистого
доходу вiд реалiзованої послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання, а також
нарахованих штрафних санкцiй, що за перiодом виникнення вiдносяться до минулих рокiв:
У тисячах гривень
Форма звiтностi Рядок звiтностi У попереднiй звiтностi станом на 31 грудня 2015 року Змiна У
звiтностi станом на 31 грудня 2016 року
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1125 – Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги 3 362 699 (75 810) 3 286 889
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1135 – Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
89 529 17 823 107 352
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1136 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
(у тому числi з податку на прибуток) 40 409 17 823 58 232
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1690 – Iншi поточнi зобов’язання 1 089 837 34 343 1 124 180
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1420 – Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (271 405)
(92 330) (363 735)
Форма звiтностi Рядок звiтностi У попереднiй звiтностi за 2015 рiк Змiна У звiтностi за 2016 рiк
Звiт про фiнансовi результати 2000 – Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
18 118 511 (63 175) 18 055 336
Звiт про фiнансовi результати 2050 – Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(17 650 255) 16 694 (17 633 561)
Звiт про фiнансовi результати 2180 – Iншi операцiйнi витрати (424 001) (63 672) (487 673)

Звiт про фiнансовi результати 2300 – Витрати (дохiд) з податку на прибуток 334 272 17 823 352
095
Зазначенi вище коригування були здiйсненi для бiльшої зрозумiлостi фiнансового результату та
вiдповiдностi доходiв та витрат за перiодами.
Продовження тексту приміток
5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були
прийнятi Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
• Змiни в МСБО 1: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 18 грудня 2014 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 16 та МСБО 38: Уточнення прийнятних методiв зносу та амортизацiї (випущенi
12 травня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або
пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. (випущенi 25 вересня 2014; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi новi стандарти, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї, були випущенi,
але не прийнятi Європейським Союзом або не дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати:
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» (випущений 28 травня 2014; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 сiчня 2016 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 7: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 29 сiчня 2016 року; застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2014-2016 рр. (випущенi 8 грудня 2016; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 12: Визнання вiдстрочених податкових активiв на невикористаних збитках
(випущенi 19
5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень (продовження)
сiчня 2017 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015 року або
пiсля цiєї дати);
• КТМФЗ Iнтерпретацiя 22: Розгляд операцiй з авансових платежiв в iноземнiй валютi (випущенi 8
грудня 2016; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2018 року або пiсля
цiєї дати).
На даний час Компанiя оцiнює вплив прийняття цих нових стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
6 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
Визначення пов’язаних сторiн наведене в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Iншi пов’язанi сторони представленi компанiями, з якими
Компанiя має значну концентрацiю операцiй, але не має спiльного контролю.
Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанiя
проводила значнi операцiї або мала значнi залишки по операцiях станом на 31 грудня 2016 року.
Станом на 31 грудня залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 1 740 610
107 373 1 464 282 226 243
Грошовi кошти та їх еквiваленти – поточний рахунок 27 466 121 756 12 078 133 119
Небанкiвськi позиковi кошти - (821 316) - (670 658)
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть (3 418
997) (2 196 694) (2 191 645) (1 292 683)
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов’язаними сторонами були такими:
2016 р. 2015 р.
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 3 593 835 - 3 461 472 Реалiзацiя електроенергiї, теплової енергiї та iнших послуг 973 220 - 703 054 Придбання матерiалiв та послуг (222 881) (50 460) (196 587) (40 150)
Закупiвлi газу та мазуту (9 982 027) (2 894 454) (7 379 667) Придбання електроенергiї у ДП «Енергоринок» (10 754 457) - (7 785 753) Процентнi витрати за кредитом, отриманим вiд пов’язаної сторони - (58 109) - (49 835)

7 Рядок 1000 «Нематерiальнi активи», 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», рядок 1010
«Основнi засоби»
У балансовiй вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та iнше обладнання
Незавер-шене будiв-ництво Нематерiальнi активи Всього
На 1 сiчня 2015 р. 2 777 145 1 572 915 165 091 931 387 4 407 5 450 945
Переоцiнена вартiсть 3 126 670 2 062 460 250 312 931 387 34 023 6 404 852
Накопичений знос (349 525) (489 545) (85 221) - (29 616) (953 907)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2015 р. 2 777 145 1 572 915 165 091 931 387 4 407 5 450 945
Надходження 217 309 107 071 34 261 407 124 7 850 773 615
Вибуття (1 175) (675) (5 363) (1 359) (2) (8 574)
Амортизацiйнi вiдрахування (403 360) (145 991) (41 367) (3 006) (593 724)
Переведення в iншу категорiю 84 142 203 137 11 058 (298 337) - Iнший рух основних засобiв 535 047 (473 755) (61 292) - - Збiльшення вартостi за рахунок капiталу 2 829 614 722 357 47 512 - - 3 599 483
Збiльшення вартостi за рахунок доходiв звiтного перiоду 90 277 27 457 3 501 131 - 121 366
Зниження вартостi за рахунок витрат звiтного перiоду (953 878) (474 567) (24 251) (283 667) - (1
736 363)
Зниження вартостi за рахунок капiталу (171 179) (31 005) (1 137) - (203 321)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015р. 5 003 942 1 506 944 128 013 755 279 9 249 7 403 427
На 31 грудня 2015 р.
Переоцiнена вартiсть 5 332 526 1 606 985 147 017 755 279 41 158 7 882 965
Накопичений знос (328 584) (100 041) (19 004) - (31 909) (479 538)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 5 003 942 1 506 944 128 013 755 279 9 249 7 403 427

Надходження 221 041 213 463 33 489 349 607 6 673 824 273
Вибуття (14 409) (1 946) (1 293) (1 627) (1 062) (20 337)
Амортизацiйнi вiдрахування (601 095) (212 154) (49 152) - (6 932) (869 333)
Переведення в iншу категорiю 129 624 172 655 371 (302 650) - Iнший рух ОЗ (864) (18) 882 - - Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 4 738 239 1 678 944 112 310 800 609 7 928 7 338 030
На 31 грудня 2016
Переоцiнена вартiсть 5 655 002 1 990 483 158 202 800 609 46 696 8 650 989
Накопичений знос (916 763) (311 539) (45 892) - (38 768) (1 312 959)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 4 738 239 1 678 944 112 310 800 609 7 928 7 338 030
7 Рядок 1000 «Нематерiальнi активи», 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», рядок 1010
«Основнi засоби» (продовження)
Станом на 31 грудня 2016 р. залишкова вартiсть основних засобiв, що є власнiстю держави та
Київської мiської державної адмiнiстрацiї, якими користується Компанiя i якi були визнанi у
балансi, склала 3 820 452 тис. грн. (2015 р.: 4 030 944 тис. грн.)
Компанiя залучала акредитованого незалежного оцiнювача для визначення справедливої вартостi
основних засобiв. При визначеннi справедливої вартостi основних засобiв були застосованi
наступнi методики: дохiдний пiдхiд, порiвняльний (ринковий) та затратний пiдходи. Дата
переоцiнки – 01 липня 2015 р.
У 2016 роцi витрати на амортизацiю у сумi 844 704 тисяч гривень (у 2015 роцi – 565 363 тисяч
гривень) були включенi до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї, 19 732 тисячi гривень (у
2015 роцi – 17 392 тисяч гривень) – до складу адмiнiстративних витрат, 4 897 тисячi гривень (у
2015 роцi – 10 969 тисячi гривень) – до складу iнших операцiйних витрат.
8 Рядок 1035 «Iншi фiнансовi iнвестицiї»
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Iнвестицiї для подальшого продажу 4 016 6 574
Всього фiнансових iнвестицiй 4 016 6 574
9 Рядок 1101 «Виробничi запаси», рядок 1103 «Готова продукцiя», рядок 1104 «Товари»
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Паливо 307 934 246 975
Сировина та матерiали 29 369 18 176
Запаснi частини 7 442 6 201
Готова продукцiя 137 274
Товари 2 549 775
Iншi ТМЦ 3 937 3 202
Всього товарно-матерiальних запасiв 351 368 275 603
Станом на 31 грудня 2016 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням резерву на
знецiнення у сумi 6 331 тисяча гривень (на 31 грудня 2015 року – 8 441 тисяча гривень). Чиста
змiна суми резерву на знецiнення запасiв за 2016 рiк – сторнування резерву у сумi 2 110 тисячi
гривень (за 2015 рiк – сторнування резерву у сумi 2 390 тисяч гривень).
10 Рядок 1040 «Довгострокова дебiторська заборгованiсть», 1125 «Дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги», рядок 1135 «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом»,
рядок 1130 «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами», рядок 1155
«Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», рядок 1190 «Iншi оборотнi активи»
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 6 607 783 3 869 283
Iнша дебiторська заборгованiсть 131 748 166 485
Резерв на знецiнення фiнансових активiв (598 029) (698 775)
Всього фiнансових активiв 6 141 502 3 336 993

Передоплати за товари та послуги 290 860 287 397
Податковий кредит з ПДВ задекларований - 49 120
Податковий кредит з ПДВ незадекларований 662 639 46 730
Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 60 178 58 232
Компенсацiя покращень основних засобiв вiд КМДА 716 496 352 982
Iнша дебiторська заборгованiсть - 226 243
Iншi грошовi документи 640 651
Резерв на знецiнення нефiнансових активiв - (352 982)
Всього нефiнансових активiв 1 730 813 668 373
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 7
872 315 4 005 366
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
деномiнована в гривнях.
10 Рядок 1040 «Довгострокова дебiторська заборгованiсть», Рядок 1125 «Дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1135 «Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом», рядок 1130 «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими
авансами», рядок 1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», рядок 1190 «Iншi оборотнi
активи» (продовження)
У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi вiдбулися такi змiни:
2016 рiк 2015 рiк
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборго-ванiсть
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 582 394 469 363 317 414 467 544
(Сторно знецiнення)/додатковi витрати на знецiнення (90 516) (356 345) 276 998 3 437
Використання резерву (6 824) (43) (12 018) (1 618)
Резерв на знецiнення на 31 грудня 485 054 112 975 582 394 469 363
Нижче наданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборго-ванiсть
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть:
- ДП «Енергоринок» 635 985 - 646 745 - iнших компанiй 5 486 744 730 630 2 640 144 50 104
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi 6 122 729 730 630 3 286 889 50 104
Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:
- прострочена вiд 90 до 180 днiв 123 806 - 31 649 - прострочена вiд 180 до 360 днiв 136 252 - 41 438 - прострочена бiльше нiж 360 днiв 224 996 112 975 509 307 469 363
Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi 485 054 112 975 582
394 469 363

Мiнус резерв на знецiнення (485 054) (112 975) (582 394) (469 363)
Всього 6 122 729 730 630 3 286 889 50 104
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
11 Рядок 1165 «Грошi та їх еквiваленти»
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 258 072 151 037
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 258 072 151 037
Усi кошти на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
Компанiя не надавала грошовi кошти та їх еквiваленти у заставу як забезпечення позикових
коштiв.
12 Рядок 1400 «Зареєстрований (пайовий) капiтал», рядок 4290 «Iншi змiни у капiталi»
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. випущений акцiонерний капiтал Компанiї складався з 108
364 280 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного
голосу.
Стосовно рядка 4290 Звiту про власний капiтал:
- змiна капiталу у дооцiнках та нерозподiленого прибутку у сумi 603 773 тисячi гривень
складається з суми
реалiзованого резерву переоцiнки за 2016 рiк
- змiна додаткового капiталу у сумi 51 752 тисячi гривень складається з суми отриманих основних
засобiв
згiдно Угоди з Київською мiською державною адмiнiстрацiєю
13 Рядок 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання», рядок 1610 «Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями»
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Довгостроковi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 1 958 2 465
Реструктуризована заборгованiсть перед НАК Нафтогаз України 137 997 Iнша заборгованiсть 161 567 47 254
Всього довгострокових iнших фiнансових зобов’язань 301 522 49 719
Поточнi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 983 96 410
Реструктуризована заборгованiсть перед НАК Нафтогаз України 54 637 Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями 53 501 Кредити вiд небанкiвських органiзацiй 664 136 586 216
Всього поточних iнших фiнансових зобов’язань 773 257 682 626
Всього iнших фiнансових зобов’язань 1 074 779 732 345
Сума реструктуризованої заборгованостi визнана та представлена у цiй фiнансовiй звiтностi за
поточною вартiстю, дисконтованою за ефективними процентними ставками.
14 Рядок 1521 «Довгостроковi забезпечення витрат персоналу»
Компанiя бере участь в обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами,
який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi
шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2016 року та 31 сiчня 2015 року були

визначенi таким чином:
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Пенсiйнi виплати 69 557 52 532
Одноразовi виплати при виходi на пенсiю 88 538 22 929
Всього балансових зобов’язань 158 095 75 461
У звiтi про фiнансовi результати станом на 31 грудня визнанi такi суми:
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Вартiсть поточних послуг 5 230 3 943
Процентнi витрати 10 539 9 697
Визнана вартiсть послуг минулих перiодiв 56 793 (793)
Всього 72 562 12 847
Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами, є такими:
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 1 сiчня 75 461 69 909
Вартiсть послуг минулих перiодiв 56 793 (793)
Вартiсть поточних послуг 5 230 3 943
Процентнi витрати 10 539 9 697
Актуарнi збитки/(прибутки) 29 583 10 024
Пенсiї виплаченi (19 511) (17 319)
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 31 грудня 158 095 75 461
Визнана вартiсть послуг минулих рокiв у сумi 56 793 тис.грн. пов’язана зi змiною перiоду
звiльнення пiсля досягнення пенсiйного вiку, який обмежував можливiсть здiйснення виплат при
виходi на пенсiю. Станом на 31.12.2016 згiдно з Колективним договором немає умови звiльнення
протягом 3-х мiсяцiв.
Основнi застосованi актуарнi припущення були такими:
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Номiнальна ставка дисконту 14,40% 16,04%
Номiнальне збiльшення заробiтної плати 13,00% 10,00%
Iнфляцiя 5,00% 5,00%
Коефiцiєнт iндексацiї пенсiй 3,60% 3,60%
Коефiцiєнт плинностi персоналу 3,80% 3,00%

15 Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1630
«Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi», рядок 1640 «Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками», рядок 1690 «Iншi поточнi
зобов'язання»
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 3 767 829 2 391 556
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 74 130 42 132
Дивiденди до виплати 556 133 556 165
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 4 398 092 2 989 853

Нарахованi витрати на судовi процеси 43 756 54 083
Податковi зобов’язання з ПДВ незадекларованi 859 505 239 504
Заробiтна плата 36 455 37 410
Нарахованi вiдсотки за кредитами вiд небанкiвських органiзацiй 157 180 84 442
Зобов’язання з вiдступлення права вимоги 699 435 737 073
Поворотна фiнансова допомога 930 915 Iнша кредиторська заборгованiсть 19 258 9 078
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 7 144
596 4 151 443
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. вся кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
деномiнована у гривнях.
Дивiденди до виплати в основнiй частинi стосуються 2013 та 2014 року.
16 Рядок 1620 «Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом», рядок 1625
«Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування»
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Податки на заробiтну плату 7 126 14 713
Заборгованiсть зi сплати ПДВ 72 641 Iнше 38 834 16 735
Всього податкiв до сплати 118 601 31 448
17 Рядок 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Електрична енергiя, реалiзована кiнцевим споживачам 11 326 786 8 277 877
Теплопостачання 8 504 047 5 323 545
Електрична енергiя, реалiзована ДП «Енергоринок» 3 593 835 3 461 472
Компенсацiя тарифiв на теплопостачання 159 433 846 911
Iнша реалiзацiя 150 683 145 531
Всього чистий дохiд 23 734 784 18 055 336
Компенсацiя тарифiв на теплопостачання являє собою рiзницю мiж економiчно обґрунтованими
тарифами i встановленими тарифами. Нарахована сума компенсацiї рiзницi в тарифах за 2016 рiк
становила 159 433 тис.грн., за 2015 - 846 911 тис.грн. Сума була сформована за 2015 рiк.
18 Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Електрична енергiя, придбана у ДП “Енергоринок” 10 754 457 7 761 774
Вартiсть газу 9 982 027 7 379 667
Вартiсть мазуту 637 225 Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 1 143 948 1 144 427
Амортизацiя основних засобiв 844 704 565 363
Ремонт i обслуговування основних засобiв 87 680 93 711
Податки, крiм податку на прибуток 171 773 66 440
Сировина та матерiали 258 885 250 282
Iнше 443 735 371 897
Всього собiвартiсть 24 324 434 17 633 561
19 Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Дохiд надання допомiжних послуг 108 425 86 791
Сторно резерву пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 446 861 Дохiд вiд сторнування штрафних санкцiй 161 567 Штрафи та пенi отриманi 40 025 27 913
Дохiд вiд вибуття матерiалiв 27 573 18 671
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 4 247 1 159

Iншi доходи 5 905 12 545
Всього iншi операцiйнi доходи 794 603 147 079
20 Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 127 755 121 703
Амортизацiя основних засобiв 19 732 17 392
Податки, крiм податку на прибуток 12 357 9 029
Вартiсть професiйних послуг 11 224 12 188
Банкiвськi послуги 154 156
Транспортнi витрати 4 003 4 091
Iнше 8 023 10 947
Всього адмiнiстративнi витрати 183 248 175 506
21 Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Собiвартiсть реалiзованих послуг 48 826 72 287
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 19 381 15 791
Вiдрахування до профкому 6 955 12 057
Нарахованi штрафи i пенi 204 932 63 591
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi - 280 435
Обслуговування соцiальних активiв 10 125 14 105
Матерiальна допомога 22 457 1 296
Iншi витрати 63 445 28 111
Всього iншi операцiйнi витрати 376 121 487 673
22 Рядок 2220 «Iншi фiнансовi доходи» та рядок 2250 «Фiнансовi витрати»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Прибуток при початковому визнаннi довгострокових зобов’язань 113 106 Процентнi доходи 7 005 19 016
Дисконтування фiнансових активiв 2 180 50 826
Всього фiнансових доходiв 122 291 69 842
Процентнi витрати за довгостроковими зобов’язаннями 17 184 49 116
Процентнi витрати за довгостроковими фiнансовими активами 186 280 Процентнi витрати за позиковими коштами 58 109 49 835
Збиток вiд дострокового погашення iнших зобов’язань - 101 405
Ефект дисконтування пенсiйних зобов’язань 10 539 9 697
Iншi фiнансовi витрати 1 035 Всього фiнансових витрат 273 147 210 053
23 Рядок 2240 «Iншi доходи»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Дооцiнка необоротних активiв в результатi переоцiнки - 121 366
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв 26 522 21 404
Дохiд вiд полiпшень комунальних основних засобiв 363 514 Iншi доходи 10 286 9 720
Всього iншi доходи 400 322 152 490
24 Рядок 2270 «Iншi витрати»
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Списання залишкової вартостi основних засобiв, що вибули 20 337 8 574

Неоперацiйна курсова рiзниця 92 549 218 965
Уцiнка необоротних активiв в результатi переоцiнки - 1 736 363
Iншi витрати 682 1 168
Всього iншi витрати 113 568 1 965 070
25 Рядок 2300 «Витрати з податку на прибуток»
Податок на прибуток складається з таких компонентiв:
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Поточний податок (680) (25 116)
Вiдстрочений податок 221 776 377 211
Витрати з податку на прибуток за рiк 221 096 352 095
Вивiрення очiкуваних та фактичних податкових витрат показане нижче:
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Прибуток до оподаткування (218 518) (2 047 116)
Податок на прибуток за передбаченою законом ставкою (39 333) (368 481)
Вплив iнших факторiв 6 479 (33 914)
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми 1 074 50 300
Вплив змiн податкового законодавства України (189 316) Витрати з податку на прибуток за рiк (221 096) (352 095)
25 Рядок 2300 «Витрати з податку на прибуток» (продовження)
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового
звiтування та їхньою податковою базою.
У груднi 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинностi з 1 сiчня
2011 року. Згiдно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток пiдприємств було
знижено з 25% до 18% у декiлька етапiв протягом 2011-2015 рокiв. Станом на 31 грудня 2016 року
та 31 грудня 2015 року вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються iз використанням
ставок податку на прибуток, якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли буде
реалiзований актив або врегульоване зобов’язання за ставками оподаткування, якi передбаченi
новим Податковим кодексом.
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. Вiднесено на фiнансовий результат Вiднесено на капiтал 31
грудня 2016 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть - 108 321 108 321
Резерв зобов’язань з пенсiйного забезпечення 9 455 (2 260) 5 325 12 520
Перенесенi податковi збитки - 44 294 - 44 294
Iншi фiнансовi зобов’язання, нарахованi резерви 1 304 (1 304) - Всього вiдстроченого податкового активу 10 759 149 051 5 325 165 135
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування

Основнi засоби (300 622) 72 725 (227 897)
Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (300 622) 72 725 (227 897)
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (289 863) (62 762)
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. Вiднесено на фiнансовий результат Вiднесено на капiтал 31
грудня 2015 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Товарно-матерiальнi запаси 1 957 (1 957) - Резерв зобов’язань з пенсiйного забезпечення 12 583 (4 932) 1 804 9 455
Перенесенi податковi збитки 16 747 (16 747) - Iншi фiнансовi зобов’язання, нарахованi резерви 11 441 (10 137) - 1 304
Всього вiдстроченого податкового активу 42 728 (33 773) 1 804 10 759
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть (31 113) 31
113 - Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси
отриманi (20 995) 20 995 - Основнi засоби (6 206) 358 876 (653 292) (300 622)
Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (58 314) 410 984 (653 292) (300 622)
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (15 586) (289 863)
26 Умовнi та iншi зобов’язання та операцiйнi ризики
Податкове законодавство. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у
своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить
складний пiдхiд. Це передбачає дотримання вказiвок Вищого арбiтражного суду за справами про
ухилення вiд оподаткування шляхом перевiрки сутностi та комерцiйних пiдстав операцiй. Цi
фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових
надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та
частоти податкових перевiрок. Зокрема, iснує вiрогiднiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi
ранiше не оскаржувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi
суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi.
Судовi процедури. У ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї.
Керiвництво вважає, що пiд усi суттєвi збитки у цiй фiнансовiй звiтностi були створенi вiдповiднi
резерви.
Зобов’язання по капiтальних витратах та закупiвлях. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня
2015 року Компанiя не має передбачених договорами зобов’язань по капiтальних витратах на
основнi засоби або iнших передбачених договорами зобов’язань по закупiвлях.
Питання, пов’язанi з охороною навколишнього середовища. Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв
влади щодо його виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично оцiнює свої
зобов’язання згiдно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов’язань,
вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi
зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також
судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За iснуючого порядку,

який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що суттєвих
зобов’язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує.
Страхування. Страхова галузь України знаходиться на етапi розвитку, i численнi форми
страхового захисту, якi розповсюдженi в iнших країнах, наразi не доступнi. Компанiя не має
повного страхового покриття її виробничих активiв на випадок тимчасового припинення
господарської дiяльностi, а також щодо майнової вiдповiдальностi перед третiми особами або у
зв’язку iз заподiянням шкоди навколишньому середовищу, що виникає внаслiдок позаштатних
ситуацiй на об’єктах, якi знаходяться у власностi Компанiї, чи в результатi операцiй, якi
стосуються Компанiї. Доки Компанiя не одержить належного страхового покриття, iснує ризик
того, що втрата чи знищення певних активiв може негативно вплинути на її дiяльнiсть.
Продовження тексту приміток
27 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного,
ринкового, географiчного, валютного, ризику лiквiдностi та ризику процентної ставки), а також
операцiйних та юридичних ризикiв. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є
визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна
сторона фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї
Компанiєю продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких
виникають фiнансовi активи. Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається
Компанiя, показана нижче за категорiями активiв:
У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 258 072 151 037
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 6 798 957 3
336 993
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв 7 057 029 3 488 030
Загальна максимальна сума, яка зазнає кредитного ризику 7 057 029 3 488 030
Ринковий ризик. Компанiя наражається на ринковi ризики, якi виникають у зв’язку з вiдкритими
позицiями процентних активiв i зобов’язань, якi великою мiрою залежать вiд загальних та
конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий
Компанiєю, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого пiдходу не
запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
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Валютний ризик. Компанiя здiйснює основну дiяльнiсть в Українi. Вiдповiдно, валютний ризик, на
який вона наражається, обмежений позиковими коштами, якi деномiнованi в доларах США або
прив’язанi до долара США. Основнi негативнi наслiдки впливу свiтової фiнансової кризи на
економiку України полягають у зменшеннi притоку капiталу та скороченнi попиту на продукцiю
українського експорту. Цi фактори у поєднаннi iз зростаючою внутрiшньою нестабiльнiстю в
країнi призвели до волатильностi валютного ринку та спричинили суттєве падiння гривнi по

вiдношенню до основних iноземних валют. Керiвництво контролює цей валютний ризик, але
Компанiя не хеджує свої валютнi позицiї у доларах США.
У таблицi далi показана чутливiсть прибутку або збитку та капiталу до обґрунтовано можливих
змiн обмiнних курсiв на звiтну дату по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї при
незмiнностi решти змiнних.
Ризик був розрахований лише для монетарних залишкiв у валютах, iнших нiж функцiональна
валюта Компанiї.
На 31 грудня 2016 р. На 31 грудня 2015 р.
У тисячах гривень Вплив на прибуток чи збиток Вплив на прибуток чи збиток Вплив на прибуток
чи збиток Вплив на капiтал
Змiцнення долара США на 25% (у 2015 роцi – на 25%) (205 329) (205 329) (167 665) (167 665)
Послаблення долара США на 25% (у 2015 роцi – на 25%) 205 329 205 329 167 665 167 665
Ризик процентної ставки. Оскiльки Компанiя зазвичай не має значних процентних активiв, доходи
та грошовi потоки Компанiї вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових
процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов’язаний з
довгостроковими позиковими коштами. Позиковi кошти, залученi за перемiнними процентними
ставками, призводять до ризику процентної ставки. Позиковi кошти, виданi за фiксованими
процентними ставками, призводять до ризику справедливої вартостi процентної ставки.
Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя не має позикових коштiв з перемiнною процентною
ставкою.
Компанiя не має формальної полiтики та процедур з управлiння ризиком процентної ставки,
оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi Компанiї.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями. Компанiя щодня стикається
з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових коштiв. Керiвництво
здiйснює монiторинг помiсячних прогнозiв грошових потокiв Компанiї. У поданiй нижче таблицi
показано зобов’язання станом на 31 грудня за визначеними в угодах строками погашення, що
залишилися. Суми у таблицi аналiзу за строками – це недисконтованi грошовi потоки за угодами.
Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, розкритих у балансi, оскiльки суми у
балансi основанi на дисконтованих грошових потоках. Нижче в таблицi поданий аналiз
фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року:
У тисячах гривень До запитання та до 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 1-2 роки 2-5 рокiв Понад 5 рокiв
Всього
Зобов’язання
Позиковi кошти 821 316 - - - - 821 316
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 7 144
596 - - - - 7 144 596
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 540 540 1 080 1 890 - 4 050
Реструктуризована заборгованiсть перед НАК Нафтогаз України 30 271 30 271 60 541 181 623 302 706
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями 55 731 - - - - 55 731
Всього майбутнiх платежiв, у тому числi майбутнiх виплат основної суми та процентiв 8 052 454
30 811 61 621 183 513 - 8 328 399
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Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 31
грудня 2015 року:
У тисячах гривень До запитання та до 6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 1-2 роки 2-5 рокiв Понад 5 рокiв

Всього
Зобов’язання
Позиковi кошти 670 658 - - - - 670 658
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 4 151
443 - - - - 4 151 443
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 51 919 51 919 1 080 2 970 - 107 888
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями - - 55 731 - - 55 731
Всього майбутнiх платежiв, у тому числi майбутнiх виплат основної суми та процентiв 4 874 020
51 919 56 811 2 970 - 4 985 720
28 Управлiння капiталом
Мета Компанiї при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi її подальшого функцiонування як
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може
коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному
середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2016 i 2015 рокiв, цiлi, полiтика та процедури Компанiї
не зазнали змiн.
Компанiя контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту
заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Пiдприємство включає
до складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть i нарахованi зобов’язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Капiтал включає власний капiтал.
Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств (за
фiнансовою звiтнiстю Компанiї):
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен становити не менше 1 250
мiнiмальних заробiтних плат;
- якщо вартiсть чистих активiв пiдприємства на кiнець другого або кожного подальшого
фiнансового року буде меншою, нiж акцiонерний капiтал, пiдприємство має зменшити свiй
акцiонерний капiтал та внести вiдповiднi змiни до свого Статуту. Якщо вартiсть чистих активiв
стане меншою, нiж мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу, це пiдприємство
пiдлягає лiквiдацiї.
Компанiя дотримувалась зазначених вище вимог до капiталу протягом усiх поданих у звiтностi
перiодiв.
29 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно
обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди
виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Балансова вартiсть
грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської
заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю
погашення цих iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень : котирування (незкоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Компанiя не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю.
30 Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду
Пiсля закiнчення звiтного перiоду не вiдбулося значних подiй, якi вимагали б розкриття у цiй
фiнансовiй звiтностi.
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