Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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Таращук Олег Станіславович

(посада)
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27.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23269555
4. Місцезнаходження
Львівська , -, 79026, місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 15
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 032 2390710 +38 032 2390710
6. Електронна поштова адреса
ZaіkaOS@dtek.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку __
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна
інформація
розміщена на
власній сторінці

(дата)

в мережі
http://www.dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/ Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

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

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського 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
Розділ 4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки в
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" посада корпоративного секретаря відсутня.
Розділ 5 "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється, оскільки послугами
рейтингових агентств емітент не користувався.
Розділ 6 "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)" – на момент створення Товариства його засновником була держава в
особі Міністерства енергетики та електрифікації України. Інші учасники на зазначаються,
оскільки емітент є акціонерним товариством, загальна кількість акціонерів Товариства станом
на 31.12.2017 р. складала близько трьох тисяч осіб.
Підрозділи 12.2 – 12.4 "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери,
випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" розділу 12 "Відомості про цінні
папери емітента" не заповнюються, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

X

Підрозділ 12.5 "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" розділу 12
"Відомості про цінні папери емітента" не заповнюється, оскільки викуп власних акцій
емітентом протягом звітного періоду не здійснювався.
Розділ 15 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється у
зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було забезпечення випуску боргових цінних
паперів.
Розділи 18, 19, 20 "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад,
структуру і розмір іпотечного покриття", "Інформація про наявність прострочених боржником
строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття" не
заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Розділи 21, 22 "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру
іпотечних активів" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски
іпотечних сертифікатів.
Розділи 22 – 27 "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН",
"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів
ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не є емітентом
сертифікатів ФОН.
Розділ 30 "Річна фінансова звітність" не заповнений оскільки звітність Товариства складена
відповідно до МСФО.
Розділ 32 "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
складалась у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було випуску боргових цінних
паперів та поручителів за таким випуском.
Розділ 33 "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)" не заповнюється у зв'язку з тим, що
товариство не здійснювало випуски цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА546608
3. Дата проведення державної реєстрації
14.04.2000
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
127905410
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
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)
5033
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 Виробництво електроенергії
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
10. Органи управління підприємства
Відповідно до підпункту 5) пункту 1 підрозділу 4 розділу ІІІ Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р.
№ 2826, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні
товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Львівське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку
325796
3) поточний рахунок
26000330143961
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Львівське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України"
5) МФО банку
325796

6) поточний рахунок
26000330143961
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

АД
№036306

Ліцензія на виробництво електричної енергії

ліцензія безстрокова

Опис

Ліцензія на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії

819

1170

379

Національна
комісія, що
здійснює
державне
регулювання
24.03.2011
Необмежена
у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг
ліцензія безстрокова

Опис

Ліцензія на постачання теплової енергії

Національна
комісія, що
здійснює
державне
регулювання
30.06.2011
Необмежена
у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг
ліцензія безстрокова

Опис

Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Національна
комісія, що
здійснює
державне
регулювання
19.03.2015
Необмежена
у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг
ліцензія безстрокова

Опис

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення

Національна
комісія, що
здійснює
12.04.2012 державне Необмежена
регулювання
у сфері
енергетики

379

24.03.2011

Національна
комісія, що Необмежена
здійснює

державне
регулювання
у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг
ліцензія безстрокова

Опис

Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Опис

Дозвіл на експлуатацію технологічних транспортних засобів

Опис

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

Державна
служба
України з
07.06.2017 лікарських
засобів та
контролю за
наркотиками

-

Рішення буде прийматися пізніше.

0354.17.46

Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування
підвищеної небезпеки

Опис

Дозвіл на експлуатацію обладнання для дроблення корисних
копалин

Головне
управління
Держпраці у
Львівській
11.07.2017
області
Державної
служби
України з
питань праці

11.07.2022

Рішення буде прийматися пізніше.

0355.17.46

Опис

07.06.2022

Головне
управління
Держпраці у
Львівській
11.07.2017
області
Державної
служби
України з
питань праці

11.07.2022

Рішення буде прийматися пізніше.

0138.17.46

Головне
управління
Держпраці у
Львівській
17.03.2017
області
Державної
служби
України з
питань праці

17.03.2022

Рішення буде прийматися пізніше

0133.17.46

Головне
управління
Держпраці у
17.03.2017 Львівській
області
Державної
служби

17.03.2022

України з
питань праці
Опис

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
Опис

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
Опис

Дозвіл на експлуатацію абонентського радіоелектронного
засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв’язку
Опис

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового зв’язку сухопутної рухомої служби
(номінал частот 165.4000/165.4000)
Опис

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналового
УКХ радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
Опис

Рішення буде прийматися пізніше

Міністерство
екології та
462215530012.12.2017 природних
1
ресурсів
України

29.12.2024

Рішення буде прийматися пізніше.

051060000029.12.2017
18

Міністерство
екології та
природних
ресурсів

29.12.2024

Рішення буде прийматися пізніше

Український
Державний
19.08.2017
центр
радіочастот

АР-050274042

08.06.2022

Рішення буде прийнято пізніше.

БС 150-0527.06.2017
0356514

Український
Державний
центр
радіочастот

08.06.2022

Рішення буде прийматися пізніше.

БС150-260266845

Український
державний
27.06.2017
центр
радіочастот

24.10.2022

Рішення буде прийматися пізніше.

Міністерство
екології та
262121030029.12.2017 природних
1
ресурсів
України

29.12.2024

Рішення буде прийматися пізніше.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
25555644
4) місцезнаходження
80411, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, смт. Добротвір, вул. Промислова, 2
5) опис
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" володіє 1 981 531 шт. простих іменних акцій, що становить
99,814% статутного капіталу та дорівнює 198 153 100 грн.
1) найменування
ПАТ "ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
30149623
4) місцезнаходження
60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ, 10 квартал, Будинок Управління, 4 поверх
5) опис
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" володіє 509 943 шт. простих іменних акцій, що становить 1,07%
статутного капіталу та дорівнює 5 099 430 грн.
1) найменування
ТОВ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНТЕК"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
14305223
4) місцезнаходження
77112, Івано-Франківська область, Галицький район, м. Бурштин
5) опис
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 60%, що
відповідно складає 30000 грн.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Таращук Олег Станіславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ДТЕК Добротвірська ТЕС (80411, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, смт.
Добротвір, вул. Промислова, буд.2).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2017 безстроково
9) Опис
19.12.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення про обрання (призначення) з 20 грудня 2017 року Таращука Олега Станіславовича на
посаду Генерального директора Товариства. Таращук О.С. на посаду обраний безстроково у
зв’язку з тим, що посада є вакантною.
Генеральний директор Товариства має право:
(1)вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
(2)без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких
він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був
уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів
Товариства
(3)представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами,
банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними
та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та
підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для
здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно
рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних
органів Товариства про вчинення таких правочинів;
(4)укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або
розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів
Товариства;
(5)відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за
кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних,
касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним
законодавством України;
(6)розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим
Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або
Загальних зборів Товариства;
(7)з урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й
довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від
імені Товариства юридично значимих дій;
(8)видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності
Товариства;
(9)приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин
Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
(10)вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

(11)надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма особами,
які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками
Товариства;
(12)здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
(1)виконувати рішення та доручення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства,
прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
(2)дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
(3)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до
Товариства розумно та добросовісно;
(4)не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних
приватних цілях;
(5)не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства,
не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про
діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
(6)своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він
володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших
юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть
здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.
Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо розміру виплаченої їй винагороди не
отримано, тому вказана інформація не розкривається.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
з 10.2014 - директор ДТЕК Добротвірська ТЕС;
06.2014 - 10.2014 - радник директора ПАТ "Київенерго";
10.2012 - 05.2014 - керівник департаменту із сервісів ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Магеровський Андрій Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 08.01.2013 - головний спеціаліст, менеджер відділу організації обліку департаменту по
бухгалтерському обліку та звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого,
57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.07.2013 Термін призначення не визначений
9) Опис

В звітному періоді змін у персональному складі не було.
Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік відповідно до
внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та положень(стандартів) України.
Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо розміру виплаченої їй винагороди не
отримано, тому вказана інформація не розкривається.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 17 років.
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
27.11.2012 р. – 08.01.2013 р. – головний спеціаліст департаменту організації обліку ТОВ «ДТЕК
СЕРВІС»;
з 08.01.2013 р. – головний спеціаліст, менеджер відділу організації обліку департаменту по
бухгалтерському обліку та звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО"
3) ідентифікаційний код юридичної особи
34225325
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання
нового складу
9) Опис
В звітному періоді змін у персональному складі не було.
Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії (п. 18.6. - 18.10. Статуту Товариства):
Голова Ревізійної комісії:
(1)організовує роботу Ревізійної комісії;
(2)скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань,
організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
(3)доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та
Наглядовій раді;
(4)підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
Функції Ревізійної комісії Товариства:
(1)контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів
розвитку Товариства;
(2)контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі,
матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх

відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
(3)контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рішень Загальних зборів
Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності,
дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
(4)контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
(5)контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та
повнотою виплати дивідендів;
(6)контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
(7)контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів
резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8)контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
(9)перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором Товариства;
(10)перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
(11)аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів,
виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій
для органів управління Товариства;
(12)аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного
обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
(13)подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання
рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів;
(14)складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
(15)надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
Члени Ревізійної комісії зобов'язані:
(1)брати участь у зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та завчасно повідомляти про
неможливість такої участі із зазначенням причини відсутності;
(2)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки
та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із
виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а
також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
(4)своєчасно надавати Ревізійній комісії, Наглядовій раді та Загальним зборам повну і точну
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Винагорода емітентом посадовій особі не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа не має. Інформацією щодо посад особи на будь-яких інших
підприємствах емітент не володіє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DTEK OІL&GAS B.V. (до зміни найменування - DTEK ІNVESTMENTS B.V.)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
34284942
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання
нового складу
9) Опис
В звітному періоді змін у персональному складі не було.
Номер у торговельному реєстрі Торгової палати м. Амстердам - 34284942, місцезнаходження Schіphol Boulevard, 231, Tower B, 5th floor, 1118 BH Luchthaven Schіphol, the Netherlands.
Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії Товариства (п. 18.8. - 18.10. Статуту
Товариства):
Ревізійна комісія має право:
(1)отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали,
бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на
неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії
Товариства про надання такої інформації та документів;
(2)вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства, вимагати скликання
позачергових Загальних зборів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та
нарад Генерального директора Товариства;
(3)оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та
перевіряти їх фактичну наявність;
(4)вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства
щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
(5)вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його
посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії Товариства;
(6)проводити службові розслідування;
(7)отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
(8)залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх
консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9)вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та
недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
(10)ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними
положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
18.9.Ревізійна комісія зобов'язана:
(1)проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
(2)своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді та
ініціатору проведення позапланової перевірки;
(3)доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та
виявлені недоліки і порушення;
(4)негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під
час перевірок:
(5)здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за
виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
(6)вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим
інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7)готувати висновки по річних звітах та балансах.
Члени Ревізійної комісії зобов'язані:
(1)брати участь у зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та завчасно повідомляти про
неможливість такої участі із зазначенням причини відсутності;
(2)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки
та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із

виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а
також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
(4)своєчасно надавати Ревізійній комісії, Наглядовій раді та Загальним зборам повну і точну
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Винагорода емітентом посадовій особі не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа не має. Інформацією щодо посад особи на будь-яких інших
підприємствах емітент не володіє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куриленко Сергій Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого,
57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017 до наступних річних Загальних зборів Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між Товариством та членом Наглядової
ради.
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 року (протокол №2/2017 від
18.04.2017 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято
рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Куриленко Сергія Вікторовича, який
представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень).26.05.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято
рішення про обрання Куриленка Сергія Вікторовича Головою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 22
роки. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 07.2012 - директор ВП ДТЕК Запорізька ТЕС;
- з 03.2015 - заступник директора з виробництва дирекції з генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО»;
- з 04.2016 - директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поволоцький Олексій Валерійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керівник департаменту з корпоративного управління ТОВ «ДТЕК» (01032 м. Київ, вул. Льва
Толстого, 57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017 до наступних річних Загальних зборів Товариства
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між Товариством та членом Наглядової
ради.
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 року (протокол №2/2017 від
18.04.2017 року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято
рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексія Валерійовича,
який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 24
роки.
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 2010 до 2014 – керівник департаменту з правового забезпечення корпоративного управління
ТОВ «ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 - керівник департаменту з корпоративного управління ТОВ «ДТЕК».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
Ідентифікаційний
Кількість
посадової особи або повне
код юридичної особи акцій (шт.)
найменування юридичної особи

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Ревізійної
комісії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК
ЕНЕРГО»

34225325

1

0.0000

1

0

0

0

Генеральний
директор

Таращук Олег Станіславович

-

0

0.0000

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Магеровський Андрій Петрович

-

0

0

0

0

0

0

член Ревізійної
комісії

DTEK OІL&GAS B.V.

-

2

0.0000

2

0

0

0

Голова
Наглядової ради,
Член Наглядової
ради

Куриленко Сергій Вікторович

-

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Поволоцький Олексій
Валерійович

-

0

0

0

0

0

0

3

0.00

3

0

0

0

Усього

VІ. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

DTEK HOLDІNGS
LІMІTED

174860

1066 Республіка Кіпр - Nіcosіa Themіstoklі
Dervі, 3

5768978

DTEK ENERGY B.V.

34334895

1077 Королівство Нідерландів - Amsterdam
Strawіnskylaan 1531, Tower B, Level 15, grіd
TB-15

ORNEX LІMІTED

362570

3107 Республіка Кіпр - Лімасол 28 Oktovrіou,
377 SOBOH HOUSE, 1-й поверх Neapolі

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

45.103471

5768978

0

3471178

27.138633

3471178

0

3197637

25.000013

3197637

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

12437793

97.242117

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

12437793

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
18.04.2017
98.2342
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи
річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування
та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Схвалення вчинених Товариством правочинів.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, відсутні.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. З першого питання порядку денного вирішили:
1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Румпа Олександр Юрійович;
- Черкас Костянтин Геннадійович.
1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2. З другого питання порядку денного вирішили:
2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік (додається).
3. З третього питання порядку денного вирішили:
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).
4. З четвертого питання порядку денного вирішили:
4.1.Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за
2016 рік (додаються).
5. З п'ятого питання порядку денного вирішили:
5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).
6. З шостого питання порядку денного вирішили:
6.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, розподіл
прибутку не затверджувати.
6.2. У зв’язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, нарахування та
виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році не
здійснювати.
7. З сьомого питання порядку денного вирішили.
7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності
протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів,
вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме
1) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об’ємі, які визначаються відповідно до
Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною
вартістю всіх таких правочинів не більше 18 600 000 000 (вісімнадцяти мільярдів шістсот мільйонів)
гривень без урахування ПДВ;
2) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних
депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200
000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного
за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

3) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або
кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами
фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи,
форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі шляхом
випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не
більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті,
визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим
органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом
Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1
цього протоколу.
7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти
правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства
прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової
ради Товариства.
8. З восьмого питання порядку денного вирішили.
8.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС» (код за ЄДРПОУ
30600592, місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 7), предметом якого є організація перевезень
вантажів, транспортно-експедиційне обслуговування, на загальну суму 3 550 000 000 (три мільярди
п’ятсот п’ятдесят мільйонів) гривень.
8.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код
за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, місто Білицьке, вул.
Красноармійська, буд. 1А), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 2 030
000 000 (два мільярди тридцять мільйонів) гривень.
8.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, ), предметом якого є постачання
вугілля (купівля), на загальну суму 10 800 000 000 грн. (десять мільйонів вісімсот мільйонів)
гривень.
8.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «БІЛОЗЕРСЬКА» (код за
ЄДРПОУ 36028628, місцезнаходження: 85013, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білозерське, вул.
Строїтельна, буд. 17), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 450 000 000
(чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень.
8.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00178353,
місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 76), предметом
якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 9 500 000 000 грн. (дев’ять мільярдів п’ятсот
мільйонів) гривень.
8.6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за
ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), предметом якого є
розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, на загальну суму 100
000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за
офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, терміном дії на один
рік.
8.7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK
HOLDІNGS LІMІTED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер HE 174860,
місцезнаходження: Themіstoklі Dervі, 3, Julіa House, P.C. 1066, Nіcosіa, Cyprus), предметом якого є
отримання фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для
фінансування/рефінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі
строком дії до 10 років, на загальну суму 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) доларів США або
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку
України на дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років.
8.8. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK
ІNVESTMENTS LІMІTED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516,
місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, Unіted Kіngdom),
предметом якого є отримання фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів
для фінансування/рефінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі
строком дії до 10 років, на загальну суму 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) доларів США або
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку

України на дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років.
8.9. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK
ІNVESTMENTS LІMІTED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516,
місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, Unіted Kіngdom),
предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 300
000 000 (триста мільйонів) доларів США.
8.10. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 250 000 000 (один мільярд двісті
п’ятдесят мільйонів) гривень.
8.11. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 2 500 000 000 (два мільярди
п’ятсот мільйонів) гривень.
8.12.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мільярди
п’ятсот мільйонів) гривень.
8.13. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд)
гривень.
8.14. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди)
гривень.
8.15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 2 700 000 000 (два мільярди сімсот
мільйонів) гривень.
8.16. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 800 000 000 (один мільярд
вісімсот мільйонів) гривень.
8.17. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 500 000 000 (один мільярд
п’ятсот мільйонів) гривень.
8.18. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 2 000 000 000 (два мільярди)
гривень.
8.19. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 250 000 000 (один мільярд двісті
п’ятдесят мільйонів) гривень.
8.20. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 2 500 000 000 (два мільярди
п’ятсот мільйонів) гривень.
8.21. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ

36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мільярди
п’ятсот мільйонів) гривень.
8.22. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд)
гривень.
8.23. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 2 700 000 000 (два мільярди сімсот
мільйонів) гривень.
8.24. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 550 000 000 (один мільярд
п’ятсот п’ятдесят мільйонів) гривень.
8.25. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені
Товариства зазначених у пунктах 8.1 – 8.24 вище правочинів, на визначених цими пунктами умовами
з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших
документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у
пунктах 8.1 – 8.24 вище умов.
9. З девятого питання порядку денного вирішили.
9.1. Схвалити укладання між Товариством, у якості позичальника та заставодавця, та АТ
«ОЩАДБАНК» (код за ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.
12-Г), у якості кредитора та заставодержателя, наступних додаткових договорів до Договору
кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015 та/або Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від
04.09.2015, та дії представників, що діють на підставі закону та/або довіреності, з укладання
зазначених договорів та всіх інших додаткових договорів до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015 та/або Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від 04.09.2015 станом на дату цих
Зборів:
9.1.1. Додатковий договір №18 від 01.07.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.2. Додатковий договір №19 від 04.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.3. Додатковий договір №20 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.4. Додатковий договір №21 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.5. Додатковий договір №22 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.6. Додатковий договір №23 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.7. Додатковий договір №24 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.8. Додатковий договір №25 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.9. Додатковий договір №26 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.10. Додатковий договір №27 від 29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.11. Додатковий договір №28 від 27.12.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.12. Додатковий договір №29 від 30.01.2017р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.13. Додатковий договір №30 від 27.02.2017р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від
04.09.2015;
9.1.14. Додатковий договір №2 від 01.07.2016р. до Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від
04.09.2015;
9.1.15. Додатковий договір №3 від 27.12.2016р. до Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від
04.09.2015;
9.1.16. Додатковий договір №4 від 27.02.2017р. до Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від

04.09.2015.
9.2. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 3 березня 2017 року (копія якого додається),
та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
9.3. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» (код за ЄДРПОУ 31386990, місцезнаходження: 85612, Україна, Мар'їнський
район, місто Курахове, вулиця Енергетиків, будинок 34) додаткову угоду від 31.08.2016 до договору
№62-15/07-2012 від 31.07.2012 про виконання підрядних робіт з реконструкції енергоблоку №10
Бурштинської ТЕС про зміну обсягів та строків виконання зобов’язань сторін, збільшення ціни
договору до 938 665 274,00 грн. (дев’ятсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят п’ять тисяч
двісті сімдесят чотири грн., 00 коп.) та дії представника Товариства щодо її укладання на
підписання.
9.4. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57)
додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №4717-ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері
інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у., на загальну суму 10 600
000 грн. (десять мільйонів шістсот тисяч грн., 00 коп.), терміном дії до 31.12.2016, та дії
представника Товариства щодо її укладання на підписання.
9.5. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57)
додаткову угоду від 01.09.2016 до договору №4184-ДС/УЗ-2016 від 26.11.2015 щодо послуг з
безперервного медичного обслуговування на здоровпункті Бурштинської ТЕС, на загальну суму 1
070 220,00 грн. (один мільйон сімдесят тисяч двісті двадцять грн., 00 коп.), терміном дії до
31.12.2016, та дії представника Товариства щодо її укладання на підписання.
9.6. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57)
додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №5036-ДС/А від 30.04.2016 щодо суборенди
приміщення, на загальну суму 280 000,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч грн., 00 коп.), терміном дії до
31.12.2016, та дії представника Товариства щодо її укладання на підписання.
10. З десятого питання порядку денного вирішили.
10.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:
- Куриленка Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Зюзь Тетяну Іванівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна
України.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
24.01.2017
98.1707

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту
роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв’язку з реструктуризацією кредитних
зобов’язань з фінансовими установами.
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з надання поруки.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, відсутні.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів, - Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. З першого питання порядку денного вирішили:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Кірсанова Ольга Михайлівна;

- Румпа Олександр Юрійович;
- Пухалик Роман Степанович.
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).
2. З другого питання порядку денного вирішили:
2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки
(шляхом укладення договорів поруки та/або внесення змін до існуючих договорів поруки та/або
підтвердження умов поруки) з метою забезпечення виконання зобов’язань, в тому числі зі сплати
будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:
(а) DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу,
реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 11-12 Cейнт Джеймс Сквеа SW1Y 4LB
(надалі – «Боржник 1»), та/або DTEK TRADІNG SA, компанією, що створена за законодавством
Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6,
1201, Женева (надалі – «Боржник 2») та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) (надалі – «Боржник 3») та/або ТОВ «ДТЕК
СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942 (надалі – «Боржник 4») (надалі
Боржник 1, Боржник 2, Боржник 3, Боржник 4 разом «Боржники») (б) DTEK TRADІNG LІMІTED,
компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має
юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або
DTEK TRADІNG SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер
CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант
2»), та/або DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED, компанією, що створена за законодавством Англії та
Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 11-12 Cейнт Джеймс Сквеа SW1Y
4LB (надалі – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК
ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК
СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ
«ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПрАТ «ДТЕК
ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПрАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) (надалі кожен –
«Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами,
незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DTEK ENERGY B.V., юридична особа,
створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу:
Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція TB-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі –
«DEBV»), володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними
правами у розмірі, що становить більше 50% їх статутного капіталу (за винятком DTEK HOLDІNGS
LІMІTED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE
174860, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі –
«DHL») та DEBV) (надалі – «Пов’язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а
разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти») (щодо всіх компаній, перелічених в пунктах з (а) по (г)
включно у всіх та будь-яких їх якостях),
(і) за будь-яким(и):
(a) існуючими кредитним(и) договором(рами) (в тому числі, але не виключно,
генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування))(надалі – «Існуючі
Кредитні Договори»);
(б) новим(и) кредитним(и) договором(ами) (в тому числі, але не виключно,
генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування)) (надалі – «Нові
Кредитні Договори»); та/або
(в) Існуючими Кредитним(и) Договором(ами) (в тому числі, але не виключно,
генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування)), що будуть
змінені (далі – «Змінені Кредитні Договори»),
за всіма разом та/або кожним окремим, що укладені та/або плануються до укладання між, окрім
інших, та або всіма разом, або окремо, Beauregarde Holdіng LLP, Газпромбанк, Erste Group Bank AG,
VR Global Partners, L.P., J.P. Morgan Securіtіes plc, ПАТ ВТБ БАНК, VTB Capіtal plc, Сбербанком
Росії, ПАТ «Укрсоцбанк», Eastal Holdіngs Lіmіted, Duetsche Bank AG, RCB Bank Ltd та/або будьякими іншими кредиторами та/або фінансовими сторонами, в тому числі тими, які
придбали/придбають та/або яким (будуть) відступлені/(будуть) передані права кредиторів та/або

фінансових сторін (надалі – «Кредитори»),
на загальну основну суму, що не перевищує 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) доларів
США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, в разі щодо кредитів, з процентною ставкою
відповідно до умов за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и)
Договором(ами), яка не повинна перевищувати для ЄВРО: EURІBOR + 5%, для доларів США: Lіbor
+ 5%, та для гривні: UІRD (Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб)+5% річних, зі
строком погашення, передбаченим умовами за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або
Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), але з кінцевою датою погашення не пізніше 30 червня
2023 (надалі – «Граничні умови фінансування»)
(надалі разом Існуючі Кредитні Договори, Нові Кредитні Договори та Змінені Кредитні Договори –
«Кредитні Договори»); та/або
(іі) за угодою про реструктуризацію боргу, в тому числі, але не виключно, за Існуючими Кредитними
Договорами (Overrіde Agreement), між, окрім інших, Кредиторами та Боржниками, що планується до
укладання на Граничних умовах фінансування (надалі – «Угода про реструктуризацію»); та/або
(ііі) за договорами поруки, що укладені та/ або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або
Додатковими Поручителями/ Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або
(іv) за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими
Поручителями/Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або
(v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні або можуть вчинятися, укладатися,
видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з
Кредитним(и) Договором(ами) (або будь-яким з них) та/або Угодою про реструктуризацію,
включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами щодо рефінансування та/або
часткового/повного погашення та/або зміни умов та/або новації Існуючих Кредитних Договорів
(надалі – «Пов’язані Договори»),
з урахуванням того, що розмір зобов’язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50
(п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за
будь-який (в тому числі 2015) рік.
2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством (у всіх та будь-яких якостях):
(і) договору(ів) поруки (надалі – «Договори Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1
цього рішення;
(іі) Нових Кредитних Договорів;
(ііі) Змінених Кредитних Договорів, в тому числі, але не виключно, змін до Існуючих Кредитних
Договорів (далі – «Зміни»);
(іv) Угоди про реструктуризацію, та
(v) Пов’язаних Договорів
(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) з, окрім інших, Кредиторами
(всіма разом, декількома та/або кожним окремо) та надати згоду на здійснення Товариством будьяких операцій, передбачених ними.
2.3. Надати згоду на укладання та підписання договорів про внесення змін до та/або надання
підтвердження існуючих договорів поруки за Існуючими Кредитними Договорами (надалі –
«Договори про внесення змін») з урахуванням пункту 2.1 цього рішення та надати згоду на
здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін;
2.4. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов’язують Товариство
відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або
встановлюють інші зобов’язання Товариства, згідно з або у зв’язку із укладанням (всіх або будьякого) Кредитного(их) Договору(ів), Угоди про реструктуризацію, Змін, Пов’язаних Договорів,
Договорів про внесення змін, Договорів Поруки, шляхом
вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших
документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з
урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів,
повідомлень і інших документів, включаючи Договори Поруки, у якому можуть міститися такі
зобов’язання (надалі – «Транзакційні документи») (за винятком правочинів, договорів, документів
тощо, що встановлюють обов’язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, витрат
та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв’язку з зобов'язаннями DEBV та/або
DHL згідно з правочинами, зазначеними в пунктах 2.1.-2.3. цього протоколу).
2.5.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством
Кредитного(их) договору(ів), Угоди про реструктуризацію, Договору(ів) Поруки, Змін, Пов’язаних
Договорів та/або Договорів про внесення змін та/або інших Транзакційних документів (надалі всі
разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється 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 підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або
Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Документів, за
умови, що стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування, ці остаточні
умови не виходять за межі таких Граничних умов фінансування;
2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про
внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні
умови Документів (всіх або будь-якого) здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без
необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не
пов’язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких
застосовуються Граничні умови фінансування) або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод
/ договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно
до статуту Товариства та/або законодавства.
2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує
його обов’язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або
особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без
необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести переговори, остаточно
погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Документи, а також всі інші свідоцтва,
розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися,
видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з укладанням
Документів (всіх або будь-якого), внесенням змін до Існуючих Кредитних Договорів з урахуванням
обмежень, встановлених пунктом 2.5 цього рішення.
3. З третього питання порядку денного вирішили:
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VІІІ. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

У звітному періоді

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію,
грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0

0

10742,56

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

Опис

У зв’язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 2017 роках, нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за
підсумками роботи Товариства у 2015-2017 роках не здійснювалась.
В 2017 році було виплачено 10742,56 грн. дивідендів за результатами
попередніх періодів, в т.ч. за 2013 рік – 9868,78 грн., за 2012 – 328,77 грн.,
2011- 545,01 грн.
Виплати здійснювались безпосередньо акціонерам на підставі відповідних
заяв (враховую значну кількість таких виплат рядок «Дата (дати)
перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну
дату» не заповнена

ІX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

69005 Україна Запорізька - місто Запоріжжя вулиця Перемоги, буд.
97-А

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АГ № 569968

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

+380445202220

Факс

+380445202220

Вид діяльності

Страхова діяльність

Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги із страхування майна, ризиків, відповідальності, медичне
страхування, особисте страхування працівників відомчої та місцевої
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин та інш.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАКАУДИТСЕРВІС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

02140 Україна м. Київ - місто Київ вул. Вишняківська, 13, оф. 1

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

№ 1988

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

(044)22-88-914

Факс

(044)22-88-914

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

Види послуг, які надає особа:
- аудиторські послуги з виконання завдання з перевірки достовірності
фінансової звітності емітента.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтік Фінанс Груп"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36797165

Місцезнаходження

79012 Україна Львівська - м. Львів вул. Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

263312

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.09.2013

Міжміський код та телефон

+380322949506

Факс

+380322948808

Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних
паперах депонента;
- проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах
депонента на підставі розпоряджень депонента;
- інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

діє без ліцензії

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-12

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного
обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій
емітента, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних
паперів при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів,
виплати доходів за цінними паперами;
- надання реєстру власників іменних цінних паперів;
- надання інформаційних довідок, звітів.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ - м. Київ вул. Андріївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №286539

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 2317000

Факс

(044) 2317000

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних
паперах депонента;
- проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах
депонента на підставі розпоряджень депонента;
- інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ № 294645

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

(044)2289165

Факс

(044)2289165

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах
власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників
іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру,
зберігання цінних паперів на цих рахунках;
- інформаційні та консультаційні послуги.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Страхова компанія
"УНІКА"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ - місто Київ вулиця Саксаганського, буд. 70А

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №293993

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ , ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.08.2014

Міжміський код та телефон

(044) 225-60-00

Факс

(044)225-60-00

Вид діяльності

Страхова діяльність

Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги із особистого страхування працівників відомчої (крім тих,

які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і
членів добровільних пожежних дружин (команд).
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРОВІДНА"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

83052 Україна м. Київ - м. Київ вул. А. Антоновича, 5

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АГ № 584189

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія, з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 520 22 01

Факс

(044) 520 22 04

Вид діяльності

страхова діяльність.

Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги із страхування майна, ризиків, відповідальності, медичне
страхування, особисте страхування працівників відомчої та місцевої
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин та інш.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР
ТІЛЛІ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30373906

Місцезнаходження

04112 Україна м. Київ - м. Київ вул. Грекова, 3/9

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

2091

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 284-18-65

Факс

(044) 284-18-66

Вид діяльності

аудиторські послуги

Опис

Види послуг, які надає особа:
- аудиторські послуги з виконання завдання з перевірки достовірності
фінансової звітності емітента.

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

15.07.2010

14/13/1/10

Західне ТУ
НКЦПФР

UA4000079479

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

12790541

127905410

100

Опис

Акції емітента не перебувають в лістингу жодної фондової біржі.
Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх і зовнішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалася.
Протягом звітного періоду емітент не приймав рішення щодо додаткової емісії цінних паперів.

XІ. Опис бізнесу
ДАЕК "Західенерго" була створена внаслідок реструктуризації електроенергетики України згідно
з наказом Міненерго України від 16.08.1995 № 155, відповідно до Указу Президента України від
04.04.1995 № 282/95 "Про структуру перебудови в електроенергетичному комплексі України".
18.04.2000 р. ДАЕК "Західенерго була перейменована на ВАТ "Західенерго". На підставі
Постанови Кабінету Міністрів України № 794 від 22.06.2004 державна частка акцій (70,1%) ВАТ
"Західенерго" була передана до статутного фонду Національної акціонерної компанії
"Енергетична компанія України". Згідно з рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від
22.03.2011р. Відкрите акціонерне товариство "Західенерго" було перейменоване на Публічне
акціонерне товариство "Заіхіденерго".
Згідно з рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 28.03.2012 р. Публічне акціонерне
товариство "Заіхіденерго" було перейменоване на Публічне акціонерне товариство "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО".
Несплаченої частки статутного капіталу немає.
Зміни кількості акцій, які знаходяться в обігу, протягом звітного періоду не відбувалося.
Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу емітента протягом звітного періоду не було.
В 2018 році було реалізовано проект реконструкції Ладижинської ГЕС із установкою сонячних
панелей потужністю 0,5 МВт
До організаційної структури Товариства входять наступні Відокремлені підрозділи:
1) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧЧНА СТАНЦІЯ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (скорочене
найменування - ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС); код ЄДРПОУ – 05470928, місцезнаходження:
Україна, 24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н., м. Ладижин, вул. Наконечного, 173.
Роль: здійснення основного виду діяльності товариства з виробництва еклектичної та теплової
енергії.
2) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (скорочене
найменування - ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС), код ЄДРПОУ – 00131618, місцезнаходження:
Україна, 80411, вул. Промислова, 12, смт. Добротвір, Кам’янка-Бузького р-ну, Львівської обл.
Роль: здійснення основного виду діяльності товариства з виробництва еклектичної та теплової
енергії.
3) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (скорочене
найменування - ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС), код ЄДРПОУ – 05470928; місцезнаходження:
Україна, 77112, м. Бурштин, Галицького р-ну, Івано-Франківської обл.
Роль: здійснення основного виду діяльності товариства з виробництва еклектичної та теплової
енергії.
4) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ГАЛРЕМЕНЕРГО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (скорочене найменування - ГАЛРЕМЕНЕРГО); код
ЄДРПОУ – 05471201; місцезнаходження: Україна, 79026, м. Львів, Сихівський район, вул.
Козельницька,7.
Роль: ремонт основного та допоміжного обладнання.
5) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛЬВІВЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (скорочене найменування ЛЬВІВЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ), код ЄДРПОУ - Україна, 79026, м. Львів, Сихівський район, вул.
Козельницька,17.
Роль: ремонт основного та допоміжного обладнання.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 5033.
Фонд оплати праці всього персоналу за 2017 рік склав 668 960 тис. грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці - планове підвищення окладів з 1 квітня 2017 року.
Протягом 2017 року 8 864 працівників Товариства пройшли підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації у навчально-тренувальних центрах Товариства та у зовнішніх
навчальних закладах. На що було витрачено 4 918,21 тис. грн. без ПДВ.
Заборгованість Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат,
передбачених колективним договором, відсутня.
ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНОІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ" (ОЕП "ГРІФРЕ"), код ЄДРПОУ
21677681, місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 27, види
діяльності - код КВЕД 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук (основний); код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.
в. і. у., термін участі емітента в об'єднанні - не визначений.
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ" (ВГО "УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ"), код
ЄДРПОУ 34999845, місцезнаходження: 03142, м. Київ, ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА,
будинок 46/2, вид діяльності - код КВЕД 94.12 Діяльність професійних громадських організацій
(основний), термін участі емітента в об'єднанні - не визначений.
21 вересня 1998 року ДАЕК "Західенерго" (правонаступник - ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО") було
укладено договір № 71 про спільну діяльність з ВАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2", код ЄДРПОУ
25555644 (перейменоване в ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2"). Суми вкладів: ПАТ "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО" - 59386847,91 грн.; ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2" - 63601281,43 грн.
Метою вкладів є досягнення спільних господарських цілей - завершення будівництва і наступної
експлуатації енергетичних об'єктів ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2".
Будь-які пропозиції щодо реорганізації ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з боку третіх осіб протягом
звітного періоду не надходили.
Основні принципи облікової політики
Основа підготовки інформації. Фінансова звітність емітента готується відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (“МСФЗ”).
Валюта. Функціональною валютою Компанії є гривня. Монетарні активи і зобов’язання в
іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту Компанії за офіційним обмінним
курсом Національного банку України (НБУ) станом на відповідні звітні дати. Операції,
деноміновані у валютах, що відрізняються від функціональної валюти, перераховуються у
функціональну валюту із використанням курсу обміну, чинного на дату проведення операції.
Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і
перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту Компанії за обмінними
курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік. Перерахунок за
курсами на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, в тому числі до інвестицій у
капітал. Вплив змін курсу обміну на справедливу вартість дольових цінних паперів обліковується
як частина прибутку або збитків від зміни справедливої вартості.
Основні засоби. Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Подальші
надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкту
основних засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані з його придбанням. Первісна вартість

активів, створених самою Компанією, складається з вартості матеріалів, прямих витрат на оплату
праці та відповідної частини виробничих накладних витрат.
Збільшення балансової вартості внаслідок переоцінки показується за кредитом в інших резервах
у капіталі через інший сукупний дохід. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує
попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, відноситься на інші резерви у
капіталі через інший сукупний дохід. Всі інші випадки зменшення балансової вартості
відноситься на фінансовий результат. Однак, якщо збиток від знецінення того самого
переоціненого активу раніше був визнаний у складі фінансового результату, сторно цього збитку
від знецінення також визнається у складі фінансового результату. Щороку різниця між сумою
амортизації, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, яка відноситься на
фінансовий результат, та сумою амортизації, розрахованою на основі первісної вартості активу,
переноситься з інших резервів на нерозподілений прибуток.
Витрати на заміну тих компонентів об’єкта основних засобів, які визнаються окремо,
капіталізуються, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати
капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять збільшення майбутніх економічних
вигод, пов’язаних з об’єктом основних засобів. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові
результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале використання
активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття
активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю активів та
визнаються у звіті про фінансові результати. Якщо переоцінені активи продаються, суми,
включені до інших резервів, переносяться на нерозподілений прибуток.
Амортизація. Незавершене будівництво не амортизується та являє собою вартість основних
засобів (включаючи аванси постачальникам), будівництво яких ще не завершене. Амортизація
інших об’єктів основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного
зменшення первісної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх
експлуатації за наступними нормами:
Строки експлуатації (у роках):
Будівлі та споруди - від 15 до 50;
Виробниче обладнання - від 5 до 30;
Меблі, офісне та інше обладнання - від 5 до 12.
Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній момент
від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк
експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме
наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо
Компанія має намір використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації.
Ліквідаційна вартість активів та строк їх експлуатації переглядаються та, за необхідності,
коригуються на кожну звітну дату. У випадку знецінення основних засобів їхня балансова
вартість зменшується до вартості використання або до справедливої вартості мінус витрати на
продаж, залежно від того, яка з них більша.
Податки на прибуток. У цій фінансовій звітності податки на прибуток показані відповідно до
вимог законодавства України, які введені в дію або практично були введені в дію станом на
звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене
оподаткування та відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони стосуються
операцій, які відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або
безпосередньо у складі капіталу. У цьому випадку податок також визнається в інших сукупних
доходах або безпосередньо у складі капіталу, відповідно.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою
активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до

виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових
різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є об’єднанням
компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були
введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується,
застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані
перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише в тому
обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна
буде реалізувати тимчасові різниці.
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною вартістю
або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них менша. Вартість палива визначається
за методом середньозваженої вартості, а вартість інших категорій запасів – за методом перших
надходжень (метод ФІФО). Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході
нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану
та витрат на збут.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи як кредити видані
та дебіторську заборгованість.
Кредити видані і дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, що не котируються
на активному ринку, з фіксованими платежами або такими, що можуть бути визначені, крім тих
фінансових активів, які Компанія має намір продати негайно або у короткій перспективі. Вони
включаються до складу оборотних активів, за винятком тих із них, строк погашення яких
перевищує 12 місяців після звітної дати. Такі активи включаються до складу необоротних
активів.
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша
дебіторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а в подальшому
оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за
мінусом резервів на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у
тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всю суму
заборгованості відповідно до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність
того, що до дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а
також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать
про те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє
собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті
про фінансові результати. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що
не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за
основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується у звіті про фінансові
результати.
Передоплати. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.
Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було
здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних
активів. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток після отримання послуг, за
які вони були здійснені, а передоплати за товари капіталізуються у складі собівартості отриманих
товарів. Якщо існує свідчення того, що товари або послуги, за які видана передоплата, не будуть
отримані, відповідне знецінення визнається у звіті про фінансові результати.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти,
депозити до запитання в банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний
термін розміщення яких не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти
відображаються за номінальною вартістю. Ліквідні монетарні активи показані за справедливою

вартістю, яка приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці звіту про рух
грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використати для
розрахунку за зобов’язаннями протягом принаймні дванадцяти місяців після звітної дати,
включено до складу інших необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифіковані як капітал.
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони
оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до
фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані чи оголошені
після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску.
Податок на додану вартість (ПДВ). Податкове зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ,
акумульованій за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату
надходження коштів від клієнта залежно від того, яка подія відбулася раніше. Податковий кредит
з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний
період. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної,
яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів,
робіт, послуг залежно від того, яка подія відбувається раніше. У тих випадках, коли під
знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення
обліковується за валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ.
Позикові кошти та інші зобов’язання. Позикові кошти та інші зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на здійснення операції. Позикові
кошти обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки. Витрати по позикових коштах відносяться на витрати на пропорційно-часовій
основі із використанням методу ефективної процентної ставки. Компанія капіталізує витрати по
позикових коштах у складі собівартості кваліфікаційного активу. Позикові кошти показуються у
складі поточних зобов’язань, крім випадків, коли у Компанії є безумовне право відстрочити
розрахунок за зобов’язанням принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Аванси отримані. Аванси отримані визнаються у розмірі початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість визнається, коли контрагент виконав свої зобов’язання за
договором, спочатку визнається за справедливою вартістю, а у подальшому оцінюється за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та відрахувань визнаються, коли
Компанія має теперішнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результаті минулих подій,
існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Коли існують декілька
схожих зобов’язань, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік грошових коштів,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність
відтоку грошових коштів щодо будь-якої позиції, включеної до одного й того ж класу
зобов’язань, є незначною.
Резерви оцінюються за поточною вартістю витрат, що, як очікується, будуть необхідними для
погашення зобов’язань, із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов’язанню. Збільшення
резерву з плином часу визнається як процентні витрати.
Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодовано, наприклад, відповідно до договору
страхування, сума відшкодування визнається окремим активом і лише у випадку, якщо
відшкодування значною мірою гарантоване.
Визнання доходів. Компанія продає всю електроенергію, вироблену її електростанціями,
Державному підприємству «Енергоринок», державному монополісту у сфері розподілу
електроенергії, за цінами, визначеними на основі розрахунково-аналітичного метода
прогнозованої оптової ціни, який використовує Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ), без ПДВ.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої

продукції включає ціну закупівлі, транспортні витрати, комісійні та інші відповідні витрати.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсійного зобов’язання та резерву на виведення
активів з експлуатації і прибутки та збитки від курсової різниці.
Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням
методу ефективної процентної ставки.
Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної доходності активу.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями за
методом прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов’язання за пенсійним планом із
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за високоякісними
корпоративними облігаціями, деномінованими у тій самій валюті, в якій здійснюються виплати, і
строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання. Актуарні прибутки
та збитки, що виникають внаслідок коригувань та змін в минулих актуарних припущеннях,
відносяться на інший сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.
Вартість минулих послуг працівників негайно визнається у звіті про фінансові результати.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент:
1) Виробництво електроенергії (код за ДКПП - 35.11.):
- обсяг виробництва за звітний період - 15 009 201/ 21 278 707 тис.кВт.год/тис.грн.;
- частка підприємства на ринку - 10,5%;
Сезонність не має істотного впливу на розвиток галузі, у якій здійснює діяльність емітент.
Основні ринки збуту та основні клієнти.
Вся електроенергія, вироблена ТЕС емітента, реалізується Державному підприємству
"Енергоринок" за цінами, розрахованими на підставі розрахунково-аналітичного методу
прогнозованої гуртової ціни, який використовує Національна комісія регулювання
електроенергетики.
Заходи щодо зменшення ризиків:
Підхід Групи ДТЄК, до якої належить Товариство, до ризик-менеджменту передбачає
комплексну систему внутрішнього контролю та управління ризиками, засновану на
стратегічному та поточному плануванні. У складі організаційної структури Групи функціонує
Департамент з внутрішнього контролю та управління ризиками. Функція ризик-менеджменту
представлена в Групі як на рівні корпоративного центру, так і на рівні підприємств.
Підходи до управління ризиками уніфіковані і ідентичні на всіх підприємствах (єдиний підхід до
оцінки та аналізу ризиків, єдині принципи страхування, єдині вимоги до системи внутрішнього
контролю в процесах). Група систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають на
досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково
проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії. Менеджмент
поінформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємств та Групи в
цілому. Усі рішення в Групі приймаються з урахуванням існуючих і потенційних загроз і
можливостей.
Група приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків - реалізуються
програми зі зниження операційних витрат і підвищенню ефективності виробничих процесів,
розроблено плани ліквідації аварійних ситуацій на підприємствах.
В області операційної діяльності пріоритетним для Групи є управління ризиками, пов'язаними з
охороною праці, навколишнього середовища, забезпеченням безперебійної діяльності.
Перспективні плани розвитку емітента. Основними планами емітента на наступні роки є
оптимізація виробничих процесів та продовження модернізації виробничих потужностей.
Основними планами емітента на наступні три роки є оптимізація виробничих процесів та
продовження модернізації виробничих потужностей.
У відповідності до стратегії підприємств паливно-енергетичного комплексу України до 2030
року, в державі планується щорічне збільшення споживання електричної енергії, що вимагає

збільшення її виробництва. Також збільшується потреба у маневрових потужностях, які
забезпечують ТЕС України. Тому товариство планує щорічно збільшувати виробництво
електричної енергії.
Основними конкурентами в галузі є ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" та
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Метод конкуренції - ціновий.
Протягом 2017 Товариство продовжувало будівництво та реконструкцію кваліфікованих активів.
Капіталізовані витрати з позикових коштів протягом 2017 року складали 59 409 тис. грн (2016: 60
371 тис. грн). Для оцінки вартості запозичень, що підлягають капіталізації, використовувалась
ставка в межах від 9,00% до 9,80% (2016: в межах від 9,00% до 9,80%)
Вартість основних засобів за 2017 рік склала 11 158 612 тис. грн. та в порівнянні з 2016 роком
збільшилась на 6 738 558 тис. грн.
Основні придбання або відчуження активів за останні 5 років:
- надійшло основних засобів та нематеріальних активів: 2017 рік - 970 637 тис.грн. 2016 рік - 315
531 тис.грн., 2015 рік – 1 889 702,5 тис. грн., 2014 рік – 1 246 965,6 тис. грн., 2013 рік – 176 188,2
тис. грн.;
- вибуло основних засобів та нематеріальних активів (за балансовою вартістю): 2017 рік - 1 778
тис.грн.; 2016 рік - 113 796 тис.грн.; 2015 рік (за МСФЗ) – 456 053,9 тис. грн., 2014 рік (за МСФЗ)
– 2 133 433,2 тис. грн., 2013 рік (за МСФЗ) – 402 386,2 тис. грн.
Інформація щодо майбутніх інвестицій:
В 2018 році планується, зокрема, заміна електролізної установки БуТЕС; заміна аварійних
ділянок золопроводів; виконання другої черги по технічному переоснащенню електрофільтру №1
ЛаТЕС.
Інвестиційна діяльність ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» фінансується за рахунок власних та
кредитних коштів.
Інформація наведена в розділі 14.6 цього звіту "Інформація про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"
До складу основних засобів емітента увійшли такі групи: будівлі та споруди; машини та
обладнання; транспортні засоби; інші основні засоби.
Інформація щодо вартості основних засобів емітента викладена в розділі "Інформація про
господарську та фінансову діяльність емітента".
Всі основні засоби ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" за місцем розташування ТЕС (м. Ладижин, м.
Бурштин, м. Добротвір). Встановлена електрична потужність (МВт): Бурштинська ТЕС 2300,0;
Ладижинська ТЕС 1800,0; Ладижинська ГЕС 7,5; Добротвірська ТЕС 600,0. Кількість
енергоблоків та їх потужність (МВт): Бурштинська ТЕС 8х195, 4х185; Ладижинська ТЕС 6х300;
Добротвірська ТЕС 2х150, 3х100. Встановлена теплова потужність (Гкал/год): Бурштинська ТЕС
177,8; Ладижинська ТЕС 438,0; Добротвірська ТЕС 58,0. Введення в експлуатацію, (рік):
Бурштинська ТЕС 1965-1969; Ладижинська ТЕС 1970-1971; Добротвірська ТЕС: "КЕС-90" 19591961, блоки1963-1964. Характеристика основного обладнання. Бурштинська ТЕС: Моноблоки
встановленою потужністю 8х195 МВт, 4х185 МВт з пиловугільними котлами ТП-100, ТП-100А
(номінальною продуктивністю 640 т/год., 12 шт.), турбінами К-200-130 (12 шт.). Ладижинська
ТЕС: Моноблоки встановленою потужністю 300 МВт з пиловугільними котлами ТПП-312,
(номінальною продуктивністю 950 т/год., 6 шт.), турбінами К-300-240-2 (6 шт.). Добротвірська
ТЕС: Моноблоки встановленою потужністю 150 МВт з пиловугільними котлами ТП-92,
(номінальною продуктивністю 500 т/год., 2 шт.) турбінами К-160-130 (2 шт.). КЕС-90 (неблочна
частина) встановленою потужністю 300 МВт з пиловугільними котлами ТП-10 (номінальною
продуктивністю 220 т/год., 7 шт.) та ПК-19 (номінальною продуктивністю 120 т/год., 1 шт.),
турбінами ВК-100-6 (3 шт.)

На використанні активів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" можуть позначитися наступні основні
екологічні питання:
- викиди в атмосферне повітря;
- водоспоживання та скиди стічних вод;
- поводження з відходами.
У зв'язку з цим, основними напрямками Товариства в сфері охорони навколишнього середовища
є заходи, що спрямовані на:
1) охорону атмосферного повітря (отримано дозволи на викиди для всіх промислових площадок
ТЕС ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО; виконуються умови, встановлені в дозволах на викиди; ведеться
періодичний контроль за якістю атмосферного повітря в зоні впливу ТЕС. Також, задля
виконання вимог Європейської Директиви 2010/75/ЄС, Товариством прийнято участь у розробці
Національного плану скорочення викидів забруднюючих речовин, який погоджено
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 796-р від 8 листопада 2017 року).
2) охорону та раціональне використання водних ресурсові. З метою забезпечення оптимального
використання води на виробничі потреби ТЕС використовуються оборотні системи
охолоджування основного та допоміжного устаткування, оборотні системи гідрозоловидалення,
системи повторного використання води, реалізуються заходи з заміни запірної арматури і ділянок
трубопроводів пожежно-питної і технічної води, ремонти та технічне обслуговування
маслонаповненого устаткування, проводиться моніторинг та контроль якості стічних і гуртових
вод в районі розміщення золовідвалів.
3) охорону земель та поводження з відходами (нарощування дамб золовідвалів, збільшення
обсягів використання золошлакових матеріалів).
Природоохоронна діяльність ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" базується на Екологічній політиці (3-я
редакція, 2017 р.), що визначає цілі Товариства в сфері захисту довкілля:
- захищати довкілля, включаючи запобігання забруднень, раціональне використання ресурсів,
зниження впливу на зміну клімату, захист біологічного різноманіття та екосистем;
- модернізувати традиційну генерацію ДТЕК;
- виконувати обов'язкові законодавчі та інші вимоги, прийняті ДТЕК;
- забезпечити екологічну безпеку підприємств ДТЕК;
- постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту для поліпшення показників
екологічної діяльності.
У 2017 році ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" успішно пройшло ре-сертифікаційний аудит щодо
підтвердження запровадженої системи екологічного менеджменту у відповідності до вимог
міжнародного стандарту ІSO 14001:2015.
Витрати ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" в сфері охорони навколишнього середовища в 2017 році:
- капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища - 119 655,9 тис грн,
- поточні витрати на охорону навколишнього середовища - 118 488,9 тис грн,
- інші витрати на охорону навколишнього природного середовища – 4 497,1 тис грн,
- всього – 242 641,9 тис грн,
- фактично сплачений екологічний податок – 575 458,6 тис грн.
Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, суми видатків:
В 2017 році по компанії ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» були здійснені інвестиції в реконструкцію
та модернізацію енергоблоків, загально станційного обладнання, капітальні ремонти
виробничого обладнання, придбання основних засобів, малоцінних матеріальних і
нематеріальних активів.
Найбільш крупні проекти реалізовані в 2017 році:
Реконструкція і технічне переоснащення блоку №10 БуТЭС – 828 млн грн б ПДВ
Будівництво сонячної СЕС(ЛаТЕС) – 18 млн грн б ПДВ
Капітальний ремонт котлу бл.1 (БуТЕС) – 13 млн грн б ПДВ
Нарощування 3-го ярусу золожужелевідвалу №2(ДоТЕС) - 20 млн грн б ПДВ
Капитальный ремонт турбины блока №1 с заменой элементов проточной части (ЛаТЕС) – 12 млн

грн б ПДВ
Капитальный ремонт КПП в. т. блока №1 (ЛаТЕС) – 23 млн грн б ПДВ
Техпереоснащение 6-ти полей электрофильтра блока № 1 (ЛаСЕС) – 21 млн грн б ПДВ
Заміна автотрансформатора 5АТ на ВРП-220 кВт (БуТЕС) – 28 млн грн б ПДВ
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
1. Податкове навантаження:
Цей ризик є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести
до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку,
оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на інвестиційні програми
Товариства і, як наслідок, завадити реалізації програм соціального партнерства, екологічних
заходів тощо. Основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у
податковому просторі є Податковий Кодекс України за повним виконанням якого пильно стежать
окремі підрозділи Групи
2. Ризики, пов’язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності:
У зв’язку із високим рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений
ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при
прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до
невизначеності регуляторного середовища при тому, що виробничий процес генеруючих та
енергопостачальних підприємств Компанії є безперервним. Для мінімізації цих ризиків Група на
законних заставах бере активну участь у законотворчому процесі, в тому числі у розробці нової
моделі енергоринку та прийнятті нового Закону про енергетику, які дозволять застосувати
прозору систему діяльності всіх учасників енергоринку України, максимізувати можливість як
участі міжнародних енергетичних Компаній на ринку України так і українських на зовнішніх
ринках електроенергії на умовах чесної конкуренції та прозорості.
3. Ризики, пов’язані із політичною нестабільністю:
В товаристві впроваджена система управління ризиками, тому завдяки своєчасним заходам з
управління ризиками, Товариство змогло забезпечити безперебійну діяльність енергосистеми
України.
4. Ризики, пов’язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку:
Зниження темпів економічного розвитку мало негативні наслідки, зокрема, завадило реалізації
проектів подальшого розвитку стратегії енергозбереження та модернізації енергоблоків
Товариства, привело до перерозподілу генеруючих потужностей і, як наслідок, збільшення
собівартості продукції.
5. Ризики, пов’язані із зростанням інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому:
Зазначений ризик є притаманним, основною продукцією Товариства є електрична енергія,
розрахунки за яку в цілому у ланцюгу "виробник – оптовий постачальник – постачальник –
споживач" відбуваються на прогнозному рівні. У фінансовий план витрати складаються з
урахуванням коефіцієнтів інфляції. ДТЕК приділяє вагому увагу і робить суттєвий вклад в
розвиток енергосистеми та лояльність споживачів.
6. Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. До ризиків, пов’язаних з
неефективною судовою системою Товариства відносяться: - суб'єктивне оцінювання судом
доказів по справі; - неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права
та порушення норм процесуального права; - зміна судової практики.
7. Ризики, пов’язані з обмеженням на валютні операції.
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе
витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових
зобов'язань, які частково номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією
інвестиційних проектів. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється
централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку Топ-менеджменту Товариства.

За 2017 рік емітентом було такі штрафні санкції:
- 34 000,00 грн. штраф за рішенням АМК у Вінницькій області за порушення закону про захист
економічної конкуренції.
- 3 740,00 грн. штрафи за постановами управління Укртрансбезпеки у Львівській області за
порушення законодавства про автомобільний транспорт.
- 510,00 грн. штраф за рішенням НКЦПФР за порушення законодавства про цінні папери.
- 397,48 грн. штраф за рішенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
у Львівській області за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

Політика ПрАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" щодо фінансування своєї діяльності спрямована на:
безперебійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо-господарської діяльності
та контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів; своєчасне перерахування
платежів до бюджету та в Державні цільові фонди, своєчасні розрахунки з постачальниками
ресурсів, оплату праці персоналу; досягнення найбільш ефективних економічних та фінансових
показників на основі взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри з партнерами; постійне
вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства. Фінансування
діяльності товариства відбувається за рахунок власних та позикових коштів. Робочого капіталу
ПрАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" достатньо для поточних потреб.
Емітент не веде облік вартості укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) та
очікуваних прибутків від виконання цих договорів, тому ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" вказаною
інформацією на кінець звітного періоду не володіє.
В 2018 році компанія ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» планує реалізувати портфель проектів по
покращенню основних засобів, у тому числі: заміну електролізної установки БуТЕС, заміну
аварійних ділянок золопроводів, виконати другу чергу по технічному переоснащенню
електрофільтру №1 ЛаТЕС.
Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому:
1) Податкове навантаження.
Цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести
до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.
2 )Політична нестабільність.
Політична нестабільність впливає на загальне зниження темпів економічного розвитку країни в
цілому, яке приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком
зменшення доходів Товариства.
3) Девальвація національної валюти.
Валютні проблеми можуть виникнути переважно відносно боргових зобов'язань, які частково
номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.
4) Неякісне технологічне обладнання.
Цей фактор є суттєвим для Товариства, оскільки енергогенеруюче обладнання ТЕС потребує
оновлення. Товариство направляє значні кошти для впровадження сучасних технологій у
виробництві.
Протягом 2017 року по компанії ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» роботи з інноваційної
діяльності(досліджень та розробок) не велися.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі 10 або більше відсотків активів
емітента, стороною в яких є емітент, його дочірні підприємства або посадові особи, відсутні.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, відсутня.

XІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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:

5013107

4406303

16957

7096

5030064

4413399

будівлі та
споруди

1541368

1419149

545

0

1541913

1419149

машини та
обладнання

3332787

2883995

14761

4910

3347548

2888905

транспортні
засоби

125015

97048

1651

1594

126666

98642

74

74

0

0

74

74

інші

13863

6037

0

592

13863

6629

2. Невиробничого
призначення:

14702

13751

18419

18419

33121

32170

будівлі та
споруди

13575

12430

0

0

13575

12430

машини та
обладнання

434

326

0

0

434

326

транспортні
засоби

48

11

0

0

48

11

земельні ділянки

0

0

18419

18419

18419

18419

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

645

984

0

0

645

984

5027809

4420054

35376

25515

5063185

4445596

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Основні засоби враховуються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченого зносу і
резерву на знецінення, якщо необхідно. Амортизація основних засобів розраховується лінійним
методом для розподілу її первинної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом
терміну їх експлуатації: будівлі та споруди - 50 років; машини та обладнання - 30 років;
транспортні засоби - 10 років; інструменти та прилади - 15 років; інші основні засоби - 10 років;
малоцінні необоротні активи - 5 років. Оцінка усіх основних засобів здійснюється за
справедливою вартістю. Переоцінки проводяться з регулярною періодичністю, як правило, кожні
Опис
3 роки. Для проведення переоцінок емітент залучає зовнішніх незалежних оцінювачів. Оскільки
більшість основних засобів емітента є вузькоспеціалізованими, вони оцінюються за методом
амортизованої вартості заміщення. Незавершене будівництво не амортизується.
Первісна вартість основних засобів на 31.12.2016 склала - 5 506 188 тис.грн. У 2016 році
амортизація основних засобів у сумі 670 874 тис. гривень була включена до складу собівартості
реалізованої продукції, загальних та адміністративних витрат. Рівень зносу на 31.12.2016 р.
дорівнює 19,72%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

5785575

994953

Статутний капітал
(тис. грн.)

127905

127905

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Вартість чистих активів розраховується згідно з Рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004
року №485 «Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств», а також згідно з ч. 2 ст. 14 Закону України "Про акціонерні
товариства": власний капітал (вартість чистих активів) - різниця між сукупною вартістю
активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Висновок

Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги
ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

780513

X

X

04.09.2015

780513

27

30.09.2018

X

977525

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

977525

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

176029

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

1479550

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

8244973

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

11658590

X

X

у тому числі:
кредит ПАТ "Державний ощадний
банк України"
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.**)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у відсотках до
у грошовій
формі
всієї
формі (тіс.
(фізична од.
реалізованої
грн.)
вим.**)
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво
електроенергії

15 009 201
тис.кВтг

21278707

99.7

15 009 201
тис.кВтг

21278707

99.7

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

паливо

86.5

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
№
Дата
уповноваженог сукупна за даними
з/ прийнятт
о органу, що
вартість останньої
п я рішення
прийняв
правочині
річної
рішення
в (тис.грн) фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

18600000

12277229

151.5

продаж
електричної
енергії

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 18.04.2017 № 2/2017) про попереднє надання
згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об’ємі, які визначаються відповідно до договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 18 600 000 000 гривень без урахування ПДВ.

2

18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

5369000

12277229

43.73

розміщення
Товариством
тимчасово
вільних
коштів

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 18.04.2017 № 2/2017) про попереднє надання
згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме правочинів з розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних
депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті,
визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3

18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

2684500

12277229

21.87

отримання
(залучення)
Товариством
фінансових

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
№
Дата
уповноваженог сукупна за даними
з/ прийнятт
о органу, що
вартість останньої
п я рішення
прийняв
правочині
річної
рішення
в (тис.грн) фінансово
ї звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношенн
я граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

позик
(поворотної
фінансової
допомоги)
та/або
кредитів
та/або
гарантій
та/або
договорів
щодо
торгового
фінансування
та/або за
договорами
фінансових
деривативів
(включаючи
валютні
свопи,
процентні
свопи,
валютнопроцентні
свопи,
форвардні
контракти,

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
№
Дата
уповноваженог сукупна за даними
з/ прийнятт
о органу, що
вартість останньої
п я рішення
прийняв
правочині
річної
рішення
в (тис.грн) фінансово
ї звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношенн
я граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

опціони,
тощо) чи
інших
фінансових
інструментів
(в тому числі
шляхом
випуску
емісійних
боргових
цінних
паперів)
Опис:
18.04.2017 річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 18.04.2017 № 2/2017) про попереднє надання
згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме правочинів щодо отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги)
та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи,
валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на
загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом
Національного банку України на дату вчинення правочину.

4

19.06.2017

Наглядова рада

2500000

12277229

20.3629

закупівля
паливноенергетичних
ресурсів
(енергетичног
о вугілля) для

20.06.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
№
Дата
уповноваженог сукупна за даними
з/ прийнятт
о органу, що
вартість останньої
п я рішення
прийняв
правочині
річної
рішення
в (тис.грн) фінансово
ї звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношенн
я граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

виробництва
енергетичної
енергії
Опис:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету України №
12-рк від 13.04.2017 року щодо закупівлі паливно-енергетичних ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва електричної енергії, а саме здійснення закупівлі в
період травень-грудень 2017 року паливно-енергетичних ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва енергетичної енергії на конкурентних засадах, обсягом не
менше 10 (десяти) відсотків споживання (спалювання) енергетичного вугілля для виробництва електричної енергії за аналогічний період 2016 року надати попередню
згоду на вчинення значних правочинів щодо закупівлі за результатами біржових торгів в період травень-грудень 2017 року енергетичного вугілля для виробництва
енергетичної енергії на загальну суму, що не перевищує 3 000 000 000,00 гривень з ПДВ.

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

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4

5

50000

8422164

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1
1

2

3

01.02.2017 Наглядова рада

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

6

7

8

9

0.59

закупівля труб
сталевих

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ВКП ТОВ
«СТАЛЬПРОМ» щодо закупівлі труб сталевих на загальну сукупну суму не більше 50 000 000,00 грн. без ПДВ.
2

01.02.2017 Наглядова рада

117000

8422164

1.39

закупівля труб
сталевих

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ТОВ
«ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» щодо закупівлі труб сталевих на загальну сукупну суму не більше 117 000 000,00 без ПДВ.
3

01.02.2017 Наглядова рада

41151.4

8422164

0.49

закупівля куль
сталевих
помольних

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ПрАТ
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» щодо закупівлі куль сталевих помольних на загальну сукупну суму не більше 41 151 400,00 грн. без ПДВ.
4

01.02.2017 Наглядова рада

Опис:

42073.956

8422164

0.5

закупівля куль
сталевих
помольних

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ТОВ
«ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСТІЛ» щодо закупівлі куль сталевих помольних на загальну сукупну суму 42 073 956,00 грн. без ПДВ.
5

01.02.2017 Наглядова рада

39465

8422164

0.47

закупівля куль
сталевих
помольних

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ
«ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» щодо закупівлі куль сталевих помольних на загальну сукупну суму 39 465 000,00 грн. без ПДВ.
6

01.02.2017 Наглядова рада

39465

8422164

0.47

закупівля куль
помольних

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО» щодо закупівлі куль сталевих помольних на загальну сукупну суму не більше 39 465
000,00 грн. без ПДВ.
7

01.02.2017 Наглядова рада

39465

8422164

0.47

закупівля куль
помольних

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ТОВ
«ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» щодо закупівлі куль сталевих помольних на загальну сукупну суму не більше 39 465 000,00 грн. без ПДВ.

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4

5

74485.9

8422164

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1
8

2

3

01.02.2017 Наглядова рада

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

6

7

8

9

0.88

закупівля
дизельного
палива, бензину

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ТОВ «ВОГ
РІТЕЙЛ» щодо закупівлі дизельного палива, бензину на загальну сукупну суму не більше 74 485 900,00 грн. без ПДВ.

9

01.02.2017 Наглядова рада

60000

8422164

0.71

закупівля
запчастин до
шаробаробанни
х млинів

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ
«СТАРОКРАМАТОРЬСКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» щодо закупівлі запчастин до шаробаробанних млинів на загальну сукупну суму не більше 60 000 000,00 грн.
без ПДВ.

10 19.06.2017 Наглядова рада

Опис:

283333.33

12277229

2.3078

послуги з
перевезення
вантажів
залізничним
транспортом

20.06.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» про надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом на загальну суму, що не
перевершує 340 000 000,00 гривень з ПДВ, терміном дії до 31.12.2018.
11 15.08.2017 Наглядова рада

76864.52

12277229

0.75

розподіл
природного
газу

16.08.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
15.08.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВІННИЦЯГАЗ" (оператором газо-розподільчої мережі) щодо розподілу протягом 2017 – 2018 років природного газу на граничну суму
у розмірі 92 237 424,09 грн. в тому числі ПДВ.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

1

2

25.01.2017

3
Наглядова рада

4

1082.425

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

8422164

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

6

7

8

9

0.012

послуги з
організації
тимчасового
проживання

26.04.2018

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
25.01.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» про надання послуг з організації тимчасового проживання в «Приміщенні Отелю в лісі 25м»
ДТЕК Ладижинська ТЕС, організації відпочинку на базі відпочинку «Енергетик» с. Степашки ДТЕК Ладижинська ТЕС на загальну на суму не більше 1 298 913,50 гривень
з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

2

25.01.2017

Наглядова рада

548.5

8422164

0.0065

послуги з
технічної
діагностики,
налагодження
та
випробування
устаткування

26.01.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
25.01.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» про надання послуг з технічної діагностики, налагодження та випробування
устаткування ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС) на загальну суму, що не перевищує 658 200,00 гривень з ПДВ.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

01.02.2017

Наглядова рада

408.88

8422164

0.18

поставка золивиносу сухої

26.01.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди до
договору №499-ЗЕ-ЛаТЕС від 01.02.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМДЖИ РЕСУРС» на поставку золи-виносу сухої об’ємом не
більше 97 185 тон, загальною орієнтовною вартістю не більше 17 917 272,60 грн. з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
4

01.02.2017

Наглядова рада

490.66

8422164

0.005

оренда майна

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМДЖИ РЕСУРС» про оренду майна на загальну суму 490 660,00 грн. з ПДВ.
5

01.02.2017

Наглядова рада

5000

8422164

0.059

продаж брухту
та відходів
чорних металів

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» з загальним лімітом 5 000 000 гривень.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: термін дії до 31.12.2017, постачальник - ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
6

01.02.2017

Наглядова рада

5000

8422164

0.059

продаж брухту
та відходів
чорних металів

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» з загальним лімітом 5 000 000 гривень.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: термін дії до 31.12.2017, постачальник - ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
7

01.02.2017

Наглядова рада

5000

8422164

0.059

продаж брухту
та відходів
чорних металів

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» з загальним лімітом 5 000 000 гривень.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: термін дії до 31.12.2017, постачальник - ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
8

01.02.2017

Наглядова рада

19387.92

8422164

0.23

надання
послуг з

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

інформаційних
технологій
Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» про надання послуг з інформаційних технологій на загальну сума 23 265 504,00 гривні з
ПДВ.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: період надання послуг 01.01.2017 – 31.12.2017.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

9

01.02.2017

Наглядова рада

319.9

8422164

0.0038

прибирання
приміщень,
території,
прання та
ремонту
спецодягу

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди до
договору №5532-ДС/ПР-2016 від 12.09.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» щодо супроводження договору з прибирання
приміщень, території, прання та ремонту спецодягу, на загальну сума 383 880,40 грн. з ПДВ.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: період надання послуг за договором з 01.09.2016 по 31.08.2018.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

10 01.02.2017

3

Наглядова рада

4

12215.66

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

8422164

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

6

7

8

9

0.145

послуги зі
складання
податкової та
фінансової
звітності

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» про надання послуг зі складання податкової та фінансової звітності на загальну сума 14 658
768,00 грн. з ПДВ.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: період надання послуг з 01.01.2017 по 31.12.2017.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
11 01.02.2017

Наглядова рада

1038.06

8422164

0.012

медичне
обслуговуванн
я

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди до
договору №6160 від 29.12.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» про медичне обслуговування на загальну суму 1 245 672,00
грн. з ПДВ.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: період надання послуг з 01.01.2017 по 31.12.2017.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

12 01.02.2017

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

3

4

5

6

7

8

9

Наглядова рада

1273.14

8422164

0.015

медичне
обслуговуванн
я

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди до
договору №6141 від 29.12.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» про медичне обслуговування на загальну суму 1 527 768,00
грн. з ПДВ.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: період надання послуг з 01.01.2017 по 31.12.2017.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
13 01.02.2017

Наглядова рада

1297.2

8422164

0.0154

медичне
обслуговуванн
я

02.02.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди до
договору №6183 від 29.12.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» про медичне обслуговування на загальну суму 1 556 640,00
грн. з ПДВ.
ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ: період надання послуг з 01.01.2017 по 31.12.2017.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
14 09.03.2017

Наглядова рада

1366.42

12277229

0.011

послуги з
організації

10.03.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

тимчасового
проживання
Опис:
09.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди до
договору № 5923-ДС/У-2017 від 25.01.2017 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» про надання послуг з організації тимчасового
проживання в «Приміщенні Отелю в лісі 25м» ДТЕК Ладижинська ТЕС, організації відпочинку на базі відпочинку «Енергетик» с. Степашки ДТЕК Ладижинська ТЕС
щодо збільшення з 01.03.2017 загальної суми договору до 1 639 701,50 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
15 09.03.2017

Наглядова рада

3779.66

12277229

0.031

послуги з
контролю
якості

10.03.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
09.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди до
договору № 1973-ДС/У-2014 від 01.06.2014 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого,
57, код за ЄДРПОУ 34456687) про надання послуг з контролю якості наданих підрядною організацією послуг з охорони об’єктів щодо збільшення з 01.01.2017 щомісячної
вартості послуг за договором, у зв’язку з чим загальна сума договору збільшена до 4 535 592,00 грн. з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

16 09.03.2017

Наглядова рада

125000

12277229

1.018

транспортноекспедиційне
обслуговуванн
я

10.03.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Опис:
09.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» на транспортно-експедиційне обслуговування строком дії до 30.06.2018 на загальну
суму, що не перевищує 150 000 000,00 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
17 09.03.2017

Наглядова рада

22377.357

12277229

0.18

добровільнео
страхування
майна

10.03.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
09.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (місцезнаходження: 69005, Запорізька обл., м.
Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 97-А, код за ЄДРПОУ 13490997) добровільного страхування майна, загальна страхова премія за яким складає 22 377 357,03 грн.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

18 18.04.2017

Опис:

Загальними
зборами
акціонерів

3550000

12277229

28.0098

перевезення
вантажів,
транспортноекспедиційне
обслуговуванн
я

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС», предметом якого є
організація перевезень вантажів, транспортно-експедиційне обслуговування, на загальну суму 3 550 000 000 грн. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є
афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
19 18.04.2017

Загальними
зборами
акціонерів

2030000

12277229

16.5347

постачання
вугілля
(купівля)

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»,
предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 2 030 000 000 грн. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки
перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
20 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

10800000

12277229

87.9677

постачання
вугілля
(купівля)

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
постачання вугілля (купівля), на загальну суму 10 800 000 000 грн. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

21 18.04.2017

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

3

4

5

6

7

8

9

Загальні збори
акціонерів

450000

12277229

3.6653

постачання
вугілля
(купівля)

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА",
предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 450 000 000 грн. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки
перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
22 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

9500000

12277229

77.379

постачання
вугілля
(купівля)

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», предметом
якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 9 500 000 000 грн. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під
спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

23 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

2684500

12277229

21.8657

розміщення
Товариством
тимчасово
вільних коштів
на депозитних
рахунках

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК», предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, на загальну суму 100 000 000 доларів США або еквівалента цієї
суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, терміном дії на один рік. Ознака заінтересованості:
обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

24 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

2013375

12277229

16.3993

отримання
фінансових
позик
(поворотної
фінансової
допомоги)

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з DTEK HOLDІNGS LІMІTED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), предметом якого є отримання
фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для фінансування/рефінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі
строком дії до 10 років, на загальну суму 75 000 000 доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку
України на дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

25 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

2013375

12277229

16.3993

отримання
фінансових
позик
(поворотної

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

фінансової
допомоги)
Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), предметом якого є отримання
фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для фінансування/рефінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі
строком дії до 10 років, на загальну суму 75 000 000 доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку
України на дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

26 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

8053500

12277229

65.597

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 300 000 000 доларів США. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки
перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
27 18.04.2017

Загальні збори
Товариства

2500000

12277229

20.3629

отримання
поворотної
безпроцентної

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

фінансової
допомоги
Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» предметом якого є
отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

28 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

4500000

12277229

36.6532

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

29 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

1000000

12277229

8.1452

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» , предметом якого
є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

30 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

3000000

12277229

24.4355

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

31 18.04.2017

Опис:

Загальні збори
акціонерів

2700000

12277229

21.9919

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

32 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

1800000

12277229

14.6613

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

33 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

1500000

12277229

12.2177

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

34 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

2000000

12277229

16.2903

отримання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

35 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

1250000

12277229

10.1815

надання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги.
Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

36 18.04.2017

3
Загальні збори
акціонерів

4

2500000

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

12277229

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

6

7

8

9

20.3629

надання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2016

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника

37 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

1000000

12277229

8.1452

надання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
38 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

4500000

12277229

36.6532

надання
поворотної
безпроцентної

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

фінансової
допомоги.
Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

39 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

2700000

12277229

21.9919

надання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги.

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

40 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

1550000

12277229

12.625

надання
поворотної
безпроцентної
фінансової
допомоги

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», предметом якого є
надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги. ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

41 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

938665.27

12277229

7.6456

реконструкція
енергоблоку
№10
Бурштинської
ТЕС

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА»
додаткову угоду від 31.08.2016 до договору №62-15/07-2012 від 31.07.2012 про виконання підрядних робіт з реконструкції енергоблоку №10 Бурштинської ТЕС про зміну
обсягів та строків виконання зобов’язань сторін, збільшення ціни договору до 938 665 274,00 грн. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими,
оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

42 18.04.2017
Опис:

Загальні збори
акціонерів

10600

12277229

0.0863

послуги в
сфері
інформаційних
технологій

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» додаткову
угоду від 26.12.2016 до договору №4717-ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у., на
загальну суму 10 600 000 грн., терміном дії до 31.12.2016. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

43 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

1070.22

12277229

0.0087

послуги з
безперервного
медичного
обслуговуванн
я

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» додаткову
угоду від 01.09.2016 до договору №4184-ДС/УЗ-2016 від 26.11.2015 щодо послуг з безперервного медичного обслуговування на здоровпункті Бурштинської ТЕС, на
загальну суму 1 070 220,00 грн., терміном дії до 31.12.2016. Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
44 18.04.2017

Загальні збори
акціонерів

280

12277229

0.0023

суборенда
приміщення

19.04.2017

https://dtek.com/ua/іnvestors_and_partners/asset/zapadener
go/

Опис:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» додаткову
угоду від 26.12.2016 до договору №5036-ДС/А від 30.04.2016 щодо суборенди приміщення, на загальну суму 280 000,00 грн., терміном дії до 31.12.2016. Ознака
заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

45 14.04.2017

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

3

4

5

6

7

8

9

Наглядова рада

1008

12277229

0.008

оренда майна

18.04.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
14.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМДЖИ РЕСУРС» оренди майна на загальну суму 1 209 600 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
46 14.04.2017

Наглядова рада

3062.45

12277229

0.025

будівельний
підряд

18.04.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
14.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» будівельного підряду, загальною вартістю 3 674 294,40 грн. з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
47 19.06.2017

Наглядова рада

161166.67

12277229

1.3127

поставка
паливного
мазуту

20.06.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткових угод до
договору № 11/310714 від 31.07.2014 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» на поставку паливного мазуту на загальну суму,
що не перевищує 193 440 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
48 14.04.2017

Наглядова рада

759.36

12277229

0.006

оренда майна

18.04.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
14.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМДЖИ РЕСУРС» оренди майна (системи відбору – збору, транспортування та зберігання сухої золи) на
загальну суму 911 226 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
49 19.06.2017

Наглядова рада

5281.704

12277229

0.043

організація
тимчасового
проживання

20.06.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме схвалений договір з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» від 01.04.2017 № 6564-ДС/У-2017 щодо організації тимчасового проживання в готелі
«Супутник», на базі відпочинку «Лівий берег», на базі відпочинку «Легенда» ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС на загальну суму 6 338 044,80 грн. з урахуванням ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
50 19.06.2017

Наглядова рада

1946.125

12277229

0.0159

організація
тимчасового
проживання

20.06.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

Опис:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме схвалений договір з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 34456687)
від 01.04.2017 № 6565-ДС/У-2017 щодо організації тимчасового проживання в гуртожитку ВП ДТЕК Добротворська ТЕС на загальну суму 2 335 351,05 грн. з урахуванням
ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
51 19.06.2017

Наглядова рада

693.64

12277229

0.00565

організація
відпочинку

20.06.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме схвалений договір з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 34456687)
від 01.04.2017 № 6566-ДС/У-2017 щодо організації відпочинку на базі відпочинку «Білий камінь», на базі відпочинку «Крокус» ВП «ГАЛРЕМЕНЕРГО» на загальну суму
832 372,65 грн. з урахуванням ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
52 15.08.2017

Наглядова рада

404.64

12277229

0.0033

поставка натру
їдкого

16.08.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
15.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», а саме схвалено специфікацію від 10.04.2017 до договору від 10.04.2017 № 1101-ЗЕ на поставку натру
їдкого технічної марки РД у кількості 25,025 т загальною вартістю 485 573,39 грн, в тому числі ПДВ.

Ринкова
вартість
майна або
Найменування
послуг,
№
Дата
уповноваженог
що є
з/ прийнятт
о органу, що
предмето
п я рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансово
ї звітності
(тис. грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена
інформація

7

8

9

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
53 15.08.2017

Наглядова рада

1041666.6
7

12277229

8.48

поставка
вугілля

16.08.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
15.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», а саме договору від 20.07.2017 № 1-1-2017/037 на поставку вугілля загальною вартістю 1 250 000 000,00
гривень з ПДВ та інших умовах, викладених в Біржовому свідоцтві №03-С-200717-1-1.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.
54 15.08.2017

Наглядова рада

1041666.6
7

12277229

8.48

поставка
вугілля

16.08.2017

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

Опис:
15.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», а саме договору від 20.07.2017 № 1-1-2017/037 на поставку вугілля загальною вартістю 1 250 000 000,00
гривень з ПДВ та інших умовах, викладених в Біржовому свідоцтві №03-С-200717-1-1.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного
власника.

XІV. 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

25.01.2017

26.01.2017

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

01.02.2017

02.01.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значних правочинів

02.01.2017

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

10.03.2017

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

14.04.2017

18.04.2017

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

18.04.2017

19.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів

18.04.2017

19.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2017

19.04.2017

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

26.05.2017

29.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.06.2017

20.06.2017

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

19.06.2017

20.06.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значних правочинів

19.06.2017

20.06.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів

15.08.2017

16.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значних правочинів

16.08.2017

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

30.08.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства (крім публічного
акціонерного товариства)

01.02.2017

09.03.2017

15.08.2017

29.08.2017

11.09.2017

12.09.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.12.2017

20.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

30373906

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04112 Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

2091 26.01.2001

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

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора***

01.01.2017
31.12.2017
безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Ми звертаємо увагу на Примітку 9 «Розрахунки і операції з
пов’язаними сторонами» до фінансової звітності, яка свідчить
про значну концентрацію операцій Компанії з пов'язаними
сторонами. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це
питання.

Номер та дата договору на проведення аудиту

296/17
19.12.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

19.12.2017
19.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

19.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту,
грн

1200000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVІ. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

30373906

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04112 Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

2091 26.01.2001

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

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
безумовно-позитивна
Ми звертаємо увагу на Примітку 9 «Розрахунки і операції з
пов’язаними сторонами» до фінансової звітності, яка свідчить
про значну концентрацію операцій Компанії з пов'язаними
сторонами. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це
питання.

Номер та дата договору на проведення аудиту

296/17
19.12.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

19.12.2017
19.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

19.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту,
грн

1200000

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго»
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» (надалі –
«Компанія»), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звіт про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та звіт про зміни
у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Компанії на 31 грудня 2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА») (видання 2015 року), прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №344 від 04 травня 2017 року. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних
Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Фінансова звітність, яка додається, була підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна продовжувати
свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено у Примітці 1 до цієї фінансової звітності, Компанія мала
від’ємний оборотний капітал станом на 31 грудня 2017 року, який становив 4 839 696 тисяч гривень, і за рік, який
закінчився цією датою, Компанія понесла чисті збитки у сумі 1 179 613 тисяч гривень. Ці умови створюють суттєву
невизначеність щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Плани керівництва
стосовно цих питань викладені у Примітці 1 до цієї фінансової звітності. Фінансова звітність не містить жодних
коригувань, які могли б знадобитися у результаті вирішення цієї невизначеності. Висловлюючи нашу думку, ми не
брали до уваги це питання.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 9 «Розрахунки і операції з пов’язаними сторонами» до фінансової звітності, яка
свідчить про значну концентрацію операцій Компанії з пов'язаними сторонами. Висловлюючи нашу думку, ми не
брали до уваги це питання.
Інші питання

Фінансова звітність Компанії ПАТ «ДТЕК Західенерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року була перевірена
іншим аудитором, який висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності у своєму звіті від 20 лютого
2017 року.
Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка
міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2017 рік, але не містить фінансової звітності та нашого
звіту аудитора щодо неї. Надання нам Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік очікується після дати
цього звіту аудитора.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією,
зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація
виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2017 рік, якщо ми дійдемо висновку, що в
ній існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання Наглядову раду та застосувати
подальші належні дії відповідно до вимог МСА і законодавства України.
Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
- ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи
помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські
докази, що э достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю Компанії;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку,
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Компанії
продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності,
ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть
примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те,
чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо Наглядовій раді, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявленими нами під час аудиту.
Партнер
ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Володимир Мукомела

19 березня 2018 року
Київ, Україна
Реєстраційний №18-035.1
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

2

1

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): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

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): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Прийняття рішення про надання згоди на вчинення
Товариством правочинів у зв’язку з реструктуризацією кредитних зобов’язань з
фінансовими установами.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

-

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

3

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

2

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцінку не
проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

37

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 складі Наглядової ради
комітети не створювалися.

Інші (запишіть)

-

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)

Розмір винагороди членів
Наглядової ради встановлений у
розмірі 1 мінімальної заробітної
плати відповідно до діючого
законодавства України.

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): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа
фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

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)

-

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?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

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):

Порядок створення та діяльності
органів управління ПАТ "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО" регулюється
виключно Статутом Товариства.

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

ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

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

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Так

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

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
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)

Зміна аудитора відбулася на
виконання вимог законодавства.

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

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Інші органи перевірок не
здійснювали.

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)

-

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): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
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: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Територія

за ЄДРПОУ

23269555

за КОАТУУ 4610136800

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.11

5033

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

79026, м. Львів, вул. Козельницька, буд. 15

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

5798

4821

0

первісна вартість

1001

19929

21092

0

накопичена амортизація

1002

14131

16271

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

859670

1583058

0

Основні засоби:

1010

4420054

11158612

0

первісна вартість

1011

5506188

11767478

0

знос

1012

1086134

608866

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

І. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1774

2174

0

Відстрочені податкові активи

1045

45068

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

0

0

Усього за розділом І

1095

5332364

12748665

0

Запаси

1100

732906

807526

0

Виробничі запаси

1101

728028

801505

0

Незавершене виробництво

1102

4840

5866

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

38

155

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

2204546

2761824

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2642215

63277

0

з бюджетом

1135

0

50764

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

104

28

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

312447

314504

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

158177

1247

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

31

171

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

ІІ. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

894439

696159

0

Усього за розділом ІІ

1195

6944865

4695500

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

12277229

17444165

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

127905

127905

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1698866

7144459

0

Додатковий капітал

1410

0

0

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

-831818

-1486789

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом І

1495

994953

5785575

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

1211258

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1311484

401791

0

Довгострокові забезпечення

1520

409173

493512

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

381677

458180

0

Цільове фінансування

1525

15676

16833

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

Пасив

І. Власний капітал

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1595

1736333

2123394

0

Короткострокові кредити банків

1600

780513

780513

0

Векселі видані

1605

1237389

977525

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

18246

18357

0

за товари, роботи, послуги

1615

5437311

4158491

0

за розрахунками з бюджетом

1620

197915

176029

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

5900

8409

0

за розрахунками з оплати праці

1630

22961

34105

0

за одержаними авансами

1635

1115080

972406

0

за розрахунками з учасниками

1640

15904

15894

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

48386

55255

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

666338

2338212

0

Усього за розділом ІІІ

1695

9545943

9535196

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

12277229

17444165

0

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності"

Керівник

Таращук Олег Станіславович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрій Петрович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

21346764

16142421

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

( 22246285 )

( 15293170 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

849251

збиток

2095

( 899521 )

(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

354136

97740

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

( 247115 )

( 196494 )

Витрати на збут

2150

( 455 )

( 1589 )

Інші операційні витрати

2180

( 169754 )

( 536957 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

211951

збиток

2195

( 962709 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

3821

1016

Інші доходи

2240

204557

5248

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 452019 )

( 497465 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 25935 )

( 170004 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 1232285 )

( 449254 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

52914

152561

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 1179371 )

( 296693 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

7371910

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-98357

-52637

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

7273553

-52637

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-1309240

9475

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

5964313

-43162

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4784942

-339855

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

19644063

14107967

Витрати на оплату праці

2505

698693

508006

Відрахування на соціальні заходи

2510

142854

161864

Амортизація

2515

1063671

666962

Інші операційні витрати

2520

930493

807933

Разом

2550

22479774

16252732

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

12790541

12790541

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-92.20650

-23.19628

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності"

Керівник

Таращук Олег Станіславович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрій Петрович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

24058064

3646816

Повернення податків і зборів

3005

0

23356

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

24140

18321

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1166887

14886518

Надходження від повернення авансів

3020

66117

28000

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

3555

922

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

45

164

Надходження від операційної оренди

3040

0

1265

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

41082

1307613

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 22862624 )

( 2255425 )

Праці

3105

( 535088 )

( 477671 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 155627 )

( 140782 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

( 466588 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 539489 )

( 468711 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 758708 )

( 192159 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 75932 )

( 13518413 )

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

( 286 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 107 )

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 9108 )

( 1396634 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

423207

996306

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

2287

0

необоротних активів

3205

1451

286

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

10998

30292

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 167 )

(0)

необоротних активів

3260

( 551105 )

( 212759 )

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)

( 36249 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-536536

-218430

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

780513

780513

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

8716493

2864243

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

-1681721

-998061

Сплату дивідендів

3355

( 11 )

( 92 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 197162 )

( 276422 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( 7658409 )

( 3032357 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

40297

-662176

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-153626

115700

Залишок коштів на початок року

3405

158177

42463

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-3304

14

Залишок коштів на кінець року

3415

1247

158177

Примітки

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності"

Керівник

Таращук Олег Станіславович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрій Петрович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

І. 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)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

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

ІІ. 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:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

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

ІІІ. 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

При заповненні форм річної фінансової звітності
Товариством було обрано " Звіт про рух коштів (за

прямим методом)", тому форма "Звіт про рух грошових
коштів (за непрямим методом)" не заповнюється.
Керівник

Таращук Олег Станіславович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрій Петрович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 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

127905

1698866

0

0

-831818

0

0

994953

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

127905

1698866

0

0

-831818

0

0

994953

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-1179371

0

0

-1179371

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

6044966

0

0

-80653

0

0

5964313

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

6044966

0

0

0

0

0

6044966

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

-80653

0

0

-80653

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
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

-599373

0

0

605053

0

0

5680

Придбання
(продаж)

4291

0

-730943

0

0

730943

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-5445593

0

0

-654971

0

0

4790622

Залишок на
кінець року

4300

127905

7144459

0

0

-1486789

0

0

5785575

Примітки

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності"

Керівник

Таращук Олег Станіславович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрій Петрович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. ПАТ «ДТЕК Західенерго» та його діяльність
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», скорочена назва ПАТ «ДТЕК
Західенерго» (далі «Компанія») – акціонерне товариство, створене відповідно до законодавства
України.
Дата первинної реєстрації – 15.05.1995. Дата останньої реєстраційної дії – 21.05.2015 р.
Країна реєстрації – Україна.
Станом на 31 грудня 2017 року входить до групи компаній SСM.
Контрольний пакет акцій належить DTEK Holdіngs Lіmіted.
Основною господарською діяльністю Компанії є виробництво та реалізація електроенергії та
теплової енергії на території України. Компанія виробляє електроенергію на трьох теплових
електростанціях. Компанія продає всю електроенергію, вироблену її електростанціями, ДП
«Енергоринок», державному монополісту у сфері розподілу електроенергії, за цінами,
визначеними на основі розрахунково-аналітичного методу прогнозованої оптової ціни, який
використовує Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
Юридична адреса Компанії: вул. Козельницька, 15, м. Львів, 79026, Україна.
Фактична адреса Компанії: вул. Козельницька, 15, м. Львів, 79026, Україна.
Офіційна сторінка в інтернеті: www.zakhіdenergo.ua
Адреса електронної пошти: ze@gcwe.energy.gov.ua
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Станом на 31 грудня 2017 року чистий дефіцит оборотного капіталу Компанії становив 4 839 696
тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року – 2 601 078 тисячі гривень). У 2017 році Компанія отримала
збиток у сумі 1 179 371 тисяч гривень та мала чисте надходження грошових коштів за основною
діяльністю у сумі 423 207 тисяч гривень (у 2016 році отриманий збиток склав 296 693 тисячі
гривень, чисте надходження грошових коштів за основною діяльністю 996 306 тисяч гривень). Ці
обставини вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів
здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Проте керівництво вважає, що Компанія буде продовжувати діяльність як безперервно діюча
Компанія. Це припущення ґрунтується на поточних намірах та фінансовому стані Компанії. У
випадку нестачі обігових коштів для забезпечення операційної діяльності і виконання поточних
зобов’язань необхідне фінансування може буде залучене від пов’язаних компаній, що дозволить
забезпечити стабільне функціонування Компанії протягом більше одного року, починаючи зі
звітної дати.
2. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ
ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ. В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової
економіки, що зароджується, у тому числі відносно висока інфляція та високі процентні ставки.
Керівництво Компанії не вважає за доцільне застосування стандарту МСФЗ 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції» у зв’язку з тим, що господарська діяльність Компанії проходила
не в країні з гіперінфляційною економікою та на момент складання звіту не простежуються ознаки
гіперінфляції.
Починаючи з кінця 2013 року політична ситуація в Україні переживала нестійкість з багато
кількісними протестами, продовжується політична невизначеність, що призвело до погіршення
державної економіки, волатильності фінансових ринків і стрімкій девальвації національної валюти
по відношенню до інших іноземних валют (з початку 2014 року). Національний банк України,
серед інших мір, вводив певні обмеження на покупку іноземної валюти на міжбанківському ринку.
ПОДАТКОВІ РИЗИКИ. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати різні
тлумачення, та дуже часто змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою
залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а

також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.
Для визначення резервів на знецінення керівництво бере до уваги економічні фактори, що
існували на кінець звітного періоду. Резерви на знецінення дебіторської заборгованості
визначаються за допомогою аналізу її вікової структури та аналізу платоспроможності окремих
дебіторів. Такий підхід базується на визначенні збитків від знецінення у звітному періоді на основі
минулих подій, та забороняє визнавати збитки, які б могли виникнути у результаті майбутніх
подій, незалежно від вірогідності таких майбутніх подій.
РИЗИКИ ПО КОНТРОЛЬОВАНИМ ОПЕРАЦІЯМ. Компанія здійснює істотні контрольовані
операції, які регулюються правилами ТЦО. Такі операції включають імпорт вугілля для власних
потреб, а також витрати за відсотками. Зазначені операції проводяться як з пов'язаними особами нерезидентами. Компанією здійснено ринкові дослідження і підготовлено ТЦО документацію за
правилами ПКУ.
У зв'язку з відсутністю єдиної методології ТЦО в Україні, а також судової практики в сфері ТЦО,
існують ризики, що підходи податкових органів в оцінці контрольованих операцій будуть
відрізнятися від підходів, застосованих менеджментом.
Податковими органами може бути встановлено недотримання цих правил і вони можуть вимагати
коригування фінансового результату в контрольованих операціях. Якщо істотні коригування
трансфертних цін будуть підтримані відповідними українськими судовими органами, це може
негативно вплинути на фінансові результати Компанії, однак потенційну суму ризику неможливо
оцінити надійно.
Дані ризики можуть бути реалізовані протягом 7 років з дати подачі відповідної звітності з
податку на прибуток.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а
також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан
Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення
стабільної діяльності та розвитку Компанії.
3. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Компанія розглядає акціонерний капітал і позики як основне джерело фінансування.
Головною метою управління капіталом Компанії є підтримка достатньої кредитоспроможності та
забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості Компанії продовжувати свою
діяльність. Управління ризиком капіталу, головним чином, стосується виконання вимог
українського законодавства та нормативних вимог НКРЕКП, загальнодержавного регулятивного
органу в галузі електроенергетики, виконанню кредитних ковенант.
Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку
оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості,
необхідних для доступу Компанії до ринків капіталу.
Керівництво намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, яку можна досягти при
вищому рівні позикових коштів, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція
капіталу.
Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом.
4. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Підхід Групи ДТЕК, до якої належить Компанія, до ризик-менеджменту передбачає комплексну
систему внутрішнього контролю та управління ризиками, засновану на стратегічному та
поточному плануванні. У складі організаційної структури Групи функціонує Департамент з
внутрішнього контролю та управління ризиками. Функція ризик-менеджменту представлена в
Групі як на рівні корпоративного центру, так і на рівні компаній.
Підходи до управління ризиками уніфіковані і ідентичні на всіх компаніях (єдиний підхід до
оцінки та аналізу ризиків, єдині принципи страхування, єдині вимоги до системи внутрішнього
контролю в процесах). Група систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення
стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках
суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії. Менеджмент поінформований і розуміє, як
ризики впливають на досягнення цілей компаній та Групи в цілому. Усі рішення приймаються з
урахуванням існуючих і потенційних загроз і можливостей.

Компанія приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків - реалізуються
програми зі зниження операційних витрат і підвищенню ефективності виробничих процесів,
розроблено плани ліквідації аварійних ситуацій.
В області операційної діяльності пріоритетним є управління ризиками, пов'язаними з охороною
праці, навколишнього середовища, забезпеченням безперебійної діяльності.
З метою зниження наслідків реалізації операційних ризиків активно використовується
страхування. У Компанії розроблена концепція страхового захисту, реалізацію якої централізовано
для всього бізнесу здійснює підрозділ, що забезпечує єдиний методологічний підхід при взаємодії
зі страховим ринком і дозволяє оптимізувати величину страхових відрахувань.
Система страхування забезпечує захист інтересів включає добровільне страхування (страхування
майна, покриття збитків у разі перерви виробничої діяльності, медичне страхування, КАСКО
тощо), а також виконання вимог з обов'язкових видів страхування. При організації страхового
захисту враховується повнота покриття, оптимальність умов страхування та надійність
розміщення ризиків.
Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів та
оптимізація умов договорів у частині термінів оплати, реалізуються програми зі зниження
операційних витрат (які, в тому числі, ведуть до підвищення ефективності процесів Компанії).
Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом підтримки заданого рівня абсолютної
ліквідності. У Компанії запроваджено механізм планування та управління рухом грошових коштів,
який дозволяє оперативно реагувати на зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі.
Таким чином, для ефективного управління ризиками:
- Регулярно виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення стратегічних та операційних
цілей.
- Забезпечує прийняття рішень з урахуванням їх потенційних ризиків
- Вибирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику і
вартість заходів щодо їх управління
- Здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками
- Застосовує страхування ризиків, управляти якими всередині Груп нераціонально або неможливо
- Централізовано управляє системою страхового захисту.
ПОЛІТИЧНІ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ:
Податкове навантаження
Цей ризик є притаманним для Компанії, зростання податкового навантаження може привести до
зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку,
оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на інвестиційні програми
Компанії і, як наслідок, завадити реалізації програм соціального партнерства, екологічних заходів
тощо. Основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому
просторі є Податковий Кодекс України за повним виконанням якого пильно стежать окремі
підрозділи Компанії.
Ризики, пов’язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності:
У зв’язку із високим рівнем регуляторного упорядкування діяльності Компанії, зазначений ризик є
значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при
прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до
невизначеності регуляторного середовища при тому, що виробничий процес Компанії є
безперервним.
Ризики, пов’язані із політичною нестабільністю:
У звітному періоді ризики, пов’язані із політичною нестабільністю, мали значний вплив на
Компанію. Але, незважаючи на всі перешкоди і завдяки своєчасним заходам з управління
ризиками, Компанія змогла забезпечити безперебійну діяльність.
Ризики, пов’язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку:
Зниження темпів економічного розвитку може мати негативні наслідки, зокрема, завадити
реалізації проектів подальшого розвитку стратегії модернізації виробничих об’єктів Компанії,
привести до зменшення обсягів виробництва і, як наслідок, збільшення собівартості продукції.
Ризики, пов’язані із зростанням інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому:

У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції.
Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. До ризиків, пов’язаних з
неефективною судовою системою Компанії відносяться: - суб'єктивне оцінювання судом доказів
по справі; - неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та
порушення норм процесуального права; - зміна судової практики.
Валютний ризик
Компанія здійснює основну діяльність в Україні. Відповідно, валютний ризик, на який вона
наражається, обмежений позиковими коштами, які деноміновані в доларах США. Основні
негативні наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України полягають у зменшенні
притоку капіталу та скороченні попиту на продукцію українського експорту. Ці фактори у
поєднанні із зростаючою внутрішньою нестабільністю в країні призвели до волатильності
валютного ринку та спричинили суттєве падіння гривні по відношенню до основних іноземних
валют. Керівництво контролює цей валютний ризик, але Компанія не хеджує свої валютні позиції
у доларах США.
У таблиці далі показана чутливість прибутку або збитку та капіталу до обґрунтовано можливих
змін обмінних курсів на звітну дату по відношенню до функціональної валюти Компанії при
незмінності решти змінних.
Ризик був розрахований лише для монетарних залишків у валютах, інших ніж функціональна
валюта Компанії.
На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2016 р.
У тисячах гривень Вплив на прибуток чи збиток Вплив на капітал Вплив на прибуток чи збиток
Вплив на капітал
Зміцнення долара США на 25% (73 817) (73 817) (306 667) (306 667)
Послаблення долара США на 25% 73 817 73 817 306 667 306 667
Вплив валютного ризику на Компанію обмежений, так як Компанія здійснює продаж і несе
витрати в національній валюті.
Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань, які частково номіновані в
іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів. Даний ризик, як й
усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку
Топ-менеджменту Компанії.
Кредитний ризик. Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна
сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації
Компанією продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких
виникають фінансові активи. Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається
Компанія, показана нижче за категоріями активів:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 247 158 177
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 3 321 089 2
998 927
Загальна сума кредитного ризику балансових фінансових інструментів 3 322 336 3 157 104
Загальна максимальна сума, яка зазнає кредитного ризику 3 322 336 3 157 104
Ринковий ризик.
Компанія наражається на ринкові ризики, які виникають у зв’язку з відкритими позиціями
процентних активів і зобов’язань, які великою мірою залежать від загальних та конкретних
ринкових змін. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Компанією,

дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого підходу не запобігає
виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.
Ризик ліквідності.
Ризик ліквідності – це ризик того, що компанія зіткнеться з труднощами при виконанні
зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Компанія щодня стикається з цим ризиком
у зв’язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів. Керівництво здійснює
моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Компанії. У поданій нижче таблиці показано
зобов’язання станом на 31 грудня за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися.
Суми у таблиці аналізу за строками – це недисконтовані грошові потоки за угодами.
Ці недисконтовані грошові потоки відрізняються від сум, розкритих у балансі, оскільки суми у
балансі основані на дисконтованих грошових потоках. Нижче в таблиці поданий аналіз
фінансових зобов’язань за строками погашення станом на 31 грудня 2017 року:
У тисячах гривень До запитання та до 6 місяців 6-12 місяців 1-2 роки 2-5 років Понад 5 років
Всього
Кредиторська заборгованість
за основною діяльністю та
інші поточні зобов’язання
(рядки 1610, 1615, 1620, 1625, 1630,1640,1660,1690) 4 843 121 - - - - 4 843 121
Кредити отримані від пов’язаних осіб (1515, 1690) - 1 657 750 - 424 109 - 2 081 859
Кредити отримані від непов’язаних осіб (1515, 1600) - 886 107 - - 259 883 1 145 990
Векселі видані (1605, 1690) 1 269 473 - - - 1 269 473
Всього майбутніх платежів, у тому числі
майбутніх виплат основної суми та процентів 6 112 594 2 543 857 - 421 109 259 883 9 340 443
Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року:
У тисячах гривень До запитання та до 6 місяців 6-12 місяців 1-2 роки 2-5 років Понад 5 років
Всього
Кредиторська заборгованість за основною
діяльністю та інші поточні зобов’язання
(рядки 1610, 1615, 1620, 1625, 1630,1640,1660,1690) 5 206 207 - - - - 5 206 207
Кредити отримані від пов’язаних осіб (1515, 1690) - 219 142 - 1 211 637 - 1 430 779
Кредити отримані від непов’язаних осіб (1515, 1600) - 1 031 343 - - 279 685 1 311 028
Векселі видані (1605, 1690) 1 396 593 - - - - 1 396 593
Всього майбутніх платежів, у тому числі
майбутніх виплат основної суми та процентів 6 602 800 1 250 485 - 1 211 637 279 685 9 344 607
Ризик процентної ставки
Оскільки Компанія зазвичай не має значних процентних активів, доходи та грошові потоки
Компанії від основної діяльності переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок.
Ризик зміни процентної ставки, на який наражається Компанія, пов’язаний з довгостроковими
позиковими коштами. Позикові кошти, залучені за перемінними процентними ставками,
призводять до ризику процентної ставки. Позикові кошти, видані за фіксованими процентними
ставками, призводять до ризику справедливої вартості процентної ставки. Станом на 31 грудня
2017 року Компанія не має позикових коштів з перемінною процентною ставкою.
Компанія не має формальної політики та процедур з управління ризиком процентної ставки,
оскільки керівництво вважає цей ризик незначним для діяльності Компанії
Управління фінансовими ризиками
Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного,
ринкового, географічного, валютного, ризику ліквідності та ризику процентної ставки), а також
операційних та юридичних ризиків. Основними цілями управління фінансовими ризиками є
визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління
операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування
внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основа підготовки інформації. Фінансова звітність Компанії була підготовлена згідно з
Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), які викладені державною мовою та
офіційно оприлюднені Міністерством фінансів України Ця фінансова звітність відображає
поточну оцінку управлінського персоналу Компанії. Підготовка фінансової звітності вимагає від
керівництва компанії розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань,
відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у
фінансових звітах протягом звітного періоду.
Ця фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за первісною вартістю за винятком
основних засобів, які відображені за справедливою вартістю.
Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці цієї фінансової
звітності, описані нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом
усіх наданих звітних періодах. Підготовка фінансової звітності з МСФЗ вимагає, щоб
застосовувались певні бухгалтерські оцінки. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової
політики керівництво Компанії застосовувало власний розсуд. Області, де такі судження особливо
важливі, області, які характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і
розрахунки мають велике значення для фінансової звітності, описані в Примітці 6.
Валюта подання. Якщо не зазначено інше, усі суми у цій фінансовій звітності подані у
національній валюті України – гривні.
Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Компанії є гривня.
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту
Компанії за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на відповідні
звітні дати. Операції, деноміновані у валютах, що відрізняються від функціональної валюти,
перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну, чинного на дату
проведення операції. Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті
розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту
Компанії за обмінними курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку
за рік. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, в тому
числі до інвестицій у капітал. Вплив змін курсу обміну на справедливу вартість дольових цінних
паперів обліковується як частина прибутку або збитків від зміни справедливої вартості.
Основні засоби. Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Подальші
надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкту
основних засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані з його придбанням. Первісна вартість
активів, створених самою Компанією, складається з вартості матеріалів, прямих витрат на оплату
праці та відповідної частини виробничих накладних витрат.
Збільшення балансової вартості внаслідок переоцінки показується за кредитом в інших резервах у
капіталі через інший сукупний дохід. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує
попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, відноситься на інші резерви у
капіталі через інший сукупний дохід. Всі інші випадки зменшення балансової вартості відноситься
на фінансовий результат. Однак, якщо збиток від знецінення того самого переоціненого активу
раніше був визнаний у складі фінансового результату, сторно цього збитку від знецінення також
визнається у складі фінансового результату. Щороку різниця між сумою амортизації,
розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, яка відноситься на фінансовий
результат, та сумою амортизації, розрахованою на основі первісної вартості активу, переноситься
з інших резервів на нерозподілений прибуток.
Витрати на заміну тих компонентів об’єкта основних засобів, які визнаються окремо,
капіталізуються, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати
капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять збільшення майбутніх економічних вигід,
пов’язаних з об’єктом основних засобів. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові
результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очікується, не принесе майбутніх економічних вигід. Прибуток та збитки від вибуття активів
визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю активів та визнаються
у звіті про фінансові результати. Якщо переоцінені активи продаються, суми, включені до інших

резервів, переносяться на нерозподілений прибуток.
Амортизація. Незавершене будівництво не амортизується та являє собою вартість основних
засобів (включаючи аванси постачальникам), будівництво яких ще не завершене. Амортизація
інших об’єктів основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного
зменшення первісної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх
експлуатації за наступними нормами:
Строки експлуатації (у роках)
Будівлі та споруди від 15 до 70
Виробниче обладнання від 5 до 70
Меблі, офісне та інше обладнання від 1 до 50
Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній момент
від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації
даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку
корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Компанія має намір
використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації. Ліквідаційна вартість активів
та строк їх експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У
випадку знецінення основних засобів їхня балансова вартість зменшується до вартості
використання або до справедливої вартості мінус витрати на продаж, залежно від того, яка з них
більша.
Амортизація нематеріальних активів Компанії визнається на прямолінійній основі протягом
очікуваного строку корисного використання нематеріальних активів. Строк корисного
використання об’єктів визначається правовстановлюючими документами або комісією.
Проте строки корисного використання можуть переглядатися при проведенні річної інвентаризації
в установленому порядку. Зміна строків корисного використання є зміною облікової оцінки. На
дату підписання фінансової звітності Компанія не мала нематеріальних актив, строк корисного
використання яких не визначено або не може бути визначено.
Податки на прибуток. У цій фінансовій звітності податки на прибуток показані відповідно до
вимог законодавства України, які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та
відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони стосуються операцій, які
відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у
складі капіталу.
У цьому випадку податок також визнається в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі
капіталу, відповідно.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою
активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до
виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових
різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є об’єднанням
компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були
введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується,
застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані
перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише в тому
обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна
буде реалізувати тимчасові різниці.
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них менша. Вартість палива визначається за

методом середньозваженої вартості, а вартість інших категорій запасів – за методом перших
надходжень (метод ФІФО). Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході
нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану
та витрат на збут.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи як кредити видані та
дебіторську заборгованість.
Кредити видані і дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, що не котируються
на активному ринку, з фіксованими платежами або такими, що можуть бути визначені, крім тих
фінансових активів, які Компанія має намір продати негайно або у короткій перспективі. Вони
включаються до складу оборотних активів, за винятком тих із них, строк погашення яких
перевищує 12 місяців після звітної дати. Такі активи включаються до складу необоротних активів.
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша
дебіторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а в подальшому
оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за
мінусом резервів на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у
тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всю суму
заборгованості відповідно до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність
того, що до дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а
також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про
те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє
собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про
фінансові результати. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за
основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується у звіті про фінансові
результати.
Передоплати. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.
Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було
здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних
активів. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток після отримання послуг, за які
вони були здійснені, а передоплати за товари капіталізуються у складі собівартості отриманих
товарів. Якщо існує свідчення того, що товари або послуги, за які видана передоплата, не будуть
отримані, відповідне знецінення визнається у звіті про фінансові результати.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти,
депозити до запитання в банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний
термін розміщення яких не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти
відображаються за номінальною вартістю. Ліквідні монетарні активи показані за справедливою
вартістю, яка приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці звіту про рух грошових
коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймні дванадцяти місяців після звітної дати, включено до складу
інших необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифіковані як капітал.
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони
оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до
фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані чи оголошені
після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску.
Податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ в Україні стягується за такими ставками: 20% при
продажу на території Україні та імпорті товарів, робіт чи послуг, 0% при експорті товарів та
виконанні робіт або наданні послуг за межі України та 7% по операціях з постачання на митній
території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів та медичних

виробів. Податкове зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний
період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від
клієнта залежно від того, яка подія відбулася раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку
платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на
податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в
момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів, робіт, послуг
залежно від того, яка подія відбувається раніше. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської
заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення обліковується за валовою сумою
заборгованості, включаючи ПДВ.
У 2015 році були прийняти зміни до Податкового кодексу України, згідно яких на період с
01.01.2016р для платників податків, які здійснюють постачання, передачу, розподіл
електричної/теплової енергії, визначена дата виникнення податкових зобов’язань та податкового
кредиту за касовим методом.
Позикові кошти та інші зобов’язання. Позикові кошти та інші зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на здійснення операції. Позикові
кошти обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах відносяться на витрати на пропорційне часовій основі із
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанія капіталізує витрати по позикових
коштах у складі собівартості кваліфікаційного активу. Позикові кошти показуються у складі
поточних зобов’язань, крім випадків, коли у Компанії є безумовне право відстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Аванси отримані. Аванси отримані визнаються у розмірі початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість визнається, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором,
спочатку визнається за справедливою вартістю, а у подальшому оцінюється за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та відрахувань визнаються, коли
Компанія має теперішнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результаті минулих подій,
існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Коли існують декілька схожих
зобов’язань, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік грошових коштів,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність
відтоку грошових коштів щодо будь-якої позиції, включеної до одного й того ж класу зобов’язань,
є незначною.
Резерви оцінюються за поточною вартістю витрат, що, як очікується, будуть необхідними для
погашення зобов’язань, із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов’язанню. Збільшення
резерву з плином часу визнається як процентні витрати.
Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодовано, наприклад, відповідно до договору
страхування, сума відшкодування визнається окремим активом і лише у випадку, якщо
відшкодування значною мірою гарантоване.
Визнання доходів. Компанія продає всю електроенергію, вироблену її електростанціями,
Державному підприємству «Енергоринок», державному монополісту у сфері розподілу
електроенергії, за цінами, визначеними на основі розрахунково-аналітичного метода
прогнозованої оптової ціни, який використовує Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ), без ПДВ.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої
продукції включає ціну закупівлі, транспортні витрати, комісійні та інші відповідні витрати.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсійного зобов’язання та резерву на виведення
активів з експлуатації і прибутки та збитки від курсової різниці.
Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням
методу ефективної процентної ставки.

Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної доходності активу.
Винагороди працівникам. План із встановленими внесками. Компанія здійснює передбачені
законом єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України за своїх працівників. Внески
розраховуються як процент від поточної валової суми заробітної плати та відносяться на витрати
по мірі їх здійснення. До складу витрат на оплату праці у звіті про фінансові результати включено
пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, та інші пенсійні пільги.
Винагороди працівникам. План із встановленими виплатами. Компанія бере участь в
обов’язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та
небезпечними для здоров’я умовами. Компанія також здійснює одноразові виплати при виході на
пенсію на певних умовах. Зобов’язання, визнане у балансі у зв’язку з пенсійним планом із
встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартість зобов’язання за планом із
встановленими виплатами на звітну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями за
методом прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов’язання за пенсійним планом із
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за високоякісними корпоративними
облігаціями, деномінованими у тій самій валюті, в якій здійснюються виплати, і строк погашення
яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання. Актуарні прибутки та збитки, що
виникають внаслідок коригувань та змін в минулих актуарних припущеннях, відносяться на інший
сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.
Вартість минулих послуг працівників негайно визнається у звіті про фінансові результати.
Сегменти. Компанія здійснює діяльність у єдиному сегменті – виробництво електроенергії для
постачання ДП «Енергоринок».
Зміни у форматі фінансової звітності. За необхідності, порівняльні дані були скориговані
відповідно до змін у форматі подання фінансової звітності поточного року.
Продовження тексту приміток
6. ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Компанія робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовій звітності.
Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва та
інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво Компанії також
використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової політики.
Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у
фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової
вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє різні
тлумачення.
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами.
У ході звичайної діяльності Компанія здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСБО 39
вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю.
За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі
операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження.
Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними
сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.
Знецінення основних засобів.
На кожну звітну дату Компанія визначає наявність об’єктивних ознак знецінення основних
засобів. Якщо такі об’єктивні ознаки існують, Компанія оцінює відновлювану вартість активу.
Вартість відшкодування активу – це справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові
кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу, залежно від того, яка
з них більша. Вартість відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків,

коли від активу не надходять грошові потоки, що є значною мірою незалежними від грошових
потоків, що надходять від інших активів або груп активів. Для цього необхідно розраховувати
корисну вартість одиниць, що генерують грошові кошти, на які віднесений об’єкт основних
засобів. Для розрахунку корисної вартості Компанія повинна здійснити оцінку очікуваних
майбутніх грошових потоків від одиниці, що генерує грошові кошти, а також обрати відповідну
ставку дисконту, необхідну, щоб обчислити приведену вартість цих грошових потоків.
Зобов’язання з пенсійного забезпечення.
Компанія розрахувала зобов’язання з пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2017 року з
використанням ставки дисконтування 12,85%, розрахункового зростання заробітної плати 13,66%
на рік до 2021 р. та коефіцієнту плинності персоналу 1,1 %. Далі показана чутливість загальної
суми зобов’язання з пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2017 року до змін основних
актуарних припущень:
Зміна припущення Вплив на загальну суму зобов’язання
Ставка дисконтування Збільшення/зменшення на 1% Зменшення на 7.08% / збільшення на 8.02%
Зростання заробітної плати Збільшення/зменшення на 1% Збільшення на 6.58% / зменшення на
5.94%
Плинність персоналу Збільшення/зменшення на 1% Зменшення на 2.05% / збільшення на 2.30%
7. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ
Нові і переглянуті МСФЗ у фінансовій звітності.
Товариство прийняло до застосування такі нові і переглянуті стандарти і тлумачення, а також
поправки до них, випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"),
які набули обов’язкової чинності для облікових періодів, які починають діяти на або після 1 січня
2017 року, або які були застосовані достроково:
Поправки до існуючих стандартів Ключові питання
• Поправки до МСФЗ (ІАS) 7
"Ініціатива в сфері розкриття інформації" Вимагає від підприємств розкривати інформацію про
зміни в зобов’язаннях, пов’язаних з фінансовою діяльністю
• Поправки до МСФЗ (ІAS) 12
"Визнання відстрочених податкових активів
щодо нереалізованих збитків" Пояснює яким чином визнавати відстрочені податкові активи,
пов’язані з борговими інструментами, які вимірюються за справедливою вартістю
• "Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр." Незначні поправки до МСФЗ (ІFRS) 12
Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів не завдало жодного впливу на
фінансовий стан або показники діяльності Товариства та будь-які розкриття інформації у
фінансовій звітності Товариства.
Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності. На дату затвердження цієї
фінансової звітності такі нові та переглянуті МСФЗ і тлумачення, а також поправки до них були
випущені, але ще не набули чинності:
Стандарти та тлумачення Набувають чинності щодо річних періодів, які починаються з або після
Міжнародні стандарти фінансової звітності ("МСФЗ")
- МСФЗ (ІFRS) 9 "Фінансові інструменти" 1 січня 2018 року
- МСФЗ (ІFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 1 січня 2018 року
- МСФЗ (ІFRS) 16 "Оренда" 1 січня 2019 року
- МСФЗ (ІFRS) 17 "Договори страхування" 1 січня 2021 року
Поправки до існуючих стандартів і тлумачення
- Поправки до МСФЗ (ІFRS) 10 та МСФЗ (ІAS)
28 "Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і
його асоційованої організацією або спільним підприємством" Наразі не визначено
- Поправки до МСФЗ (ІFRS) 2
"Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій" 1 січня 2018 року
- Поправки до МСФЗ (ІFRS) 4

"Застосування МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові інструменти»
з МСФЗ (ІFRS) 4 «Страхові контракти" 1 січня 2018 року
-Тлумачення КТМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті і облік авансів" 1 січня 2018 року
- Поправки до МСФЗ (ІAS) 40 "Переведення інвестиційної нерухомості" 1 січня 2018 року
- Поправки до МСФЗ (ІAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" 1 січня 2019 року
- Пояснення до МСФЗ (ІFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 1 січня 2018 року
- Поправки до МСФЗ (ІFRS) 9 – "Передплата з негативною компенсацією" 1 січня 2019 року
- Тлумачення КТМФЗ 23
"Невизначеність щодо розрахунку податку на прибуток" 1 січня 2019 року
- "Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр." 1 січня 2019 року
На разі керівництво здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ (ІFRS) 9
"Фінансові інструменти", МСФЗ (ІFRS) 15 "Дохід від договорів з клієнтами" та МСФЗ (ІFRS) 16
"Оренда". Щодо інших стандартів та тлумачень, то, за оцінками керівництва, їхнє прийняття до
застосування не завдасть суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.
8. ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної
ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно
обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди
виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість
грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської
заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв’язку з короткостроковістю
погашення цих інструментів.
Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості
Компанія використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:
1-й рівень : котирування (незкориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов’язань;
2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану
справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу
вартість, не є спостережуваними на ринку.
Для оцінок і розкриттів в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості», за винятком інструментів, на які розповсюджується МСФЗ 2,
орендних угод, врегульованих МСФЗ 17, а також оцінок, порівняних, але не рівних справедливій
вартості .
Оцінка вартості інвестованого капіталу або активів компанії може бути примінено три підходи: (і)
витратний, (іі) ринковий (або порівняльний) та (ііі) доходний. При проведенні оцінки основних
засобів початково розглядається кожний з цих підходів, але, який чи які з них є оптимальними у
кожному конкретному випадку, визначається характером та специфікою оцінюваної компанії та її
активів.
Витратний підхід заснований на принципі заміщення та походить з того, що розумний інвестор не
стане платити за актив більше, ніж вартість його заміни на ідентичний або аналогічний об’єкт з
такими ж корисними властивостями. Першим кроком в рамках витратного підходу є визначення
поточної вартості заміщення або поточної вартості відтворення оцінюваних активів.
При використанні доходного підходу справедлива вартість визначається шляхом розрахунку
приведеної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, які прогнозуються на визначений
період часу і дисконтуються для визначення їх приведеної вартості. У рамках доходного підходу
існує два метода: метод дисконтування грошових потоків та метод капіталізації прибутку.
Порівняльний (або ринковий) підхід засновано на інформації про стан ринку у поточних умовах та
здійснених угодах на Дату оцінки або незабаром до дати оцінки. У рамках порівняльного підходу
існує два метода: метод компаній-аналогів та метод угод. Метод компаній-аналогів засновано на
порівнянні оцінюваної компанії з зіставними компаніями, акції яких звертаються на біржовому
ринку. При використанні методу угод, оцінювана компанія порівнюється з зіставними компаніями,
продавалися в останній час в ході операцій по поглинанню. І в тому, і в іншому випадку

складається необхідна вибірка компаній по критеріям порівнянності. В ході оцінки основних
засобів на базі порівняльного підходу їх ринкова вартість визначається шляхом порівняння
останніх за часом продаж аналогічних активів з коригуванням зіставних даних на такі фактори, як
вік та стан активу, а також тип угоди купівлі-продажу. При використанні ринкового підходу
фізичний знос відображається та оцінюється виходячи з порівняльної кон’юнктури.
Для визначення справедливої вартості основних засобів компанії було використано витратний
підхід для спеціалізованих, та порівняльний метод для неспеціалізованих, для яких була доступна
ринкова інформація про угоди по купівлі/продажу таких самих або аналогічних активів.
9. РОЗРАХУНКИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Визначення пов’язаних сторін наведене в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу,
знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при
прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що
можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих
відносин, а не лише їх юридичній формі. Інформація про безпосередню материнську компанію
Компанії та її фактичну контролюючу сторону наведена у Примітці 1. У ході звичайної діяльності
Компанія здійснює операції з іншими компаніями під контролем держави, включаючи ДП
«Енергоринок», іншими компаніями-постачальниками паливних матеріалів. Нарахування та
сплата податків здійснюється відповідно до податкового законодавства України.
Далі подана інформація про характер відносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанія
проводила значні операції або мала значні залишки по операціях за 2017 рік.
?
Залишки та обороти за операціями із пов’язаними сторонами (до вирахування резерву під
зменшення корисності) були такими:
У тисячах гривень (якщо не вказане інше) 31 грудня 2017р. 31 грудня 2016р.
Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) 139 1 141
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (ДП «Енергоринок», рядок
1125) - 2 183 451
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130) 7 631 2 610 000
Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) 308 606 304 925
Незавершені капітальні інвестиції (аванси, видані за основні засоби, рядок 1005) 385 014 508 875
Інші довгострокові зобов’язання (позики від небанківських організацій, рядок 1515) (304 264) (1
200 141)
Векселі видані (рядок 1605) (977 525) (1 237 389)
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) (3 479 470) (5 333
512)
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
(заборгованість за основні засоби, рядок 1615) (525 155) (12 420)
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
(Аванси отримані від ДП «Енергоринок», рядок 1635) - (1 114 509)
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (інші пов’язані сторони, рядок
1635) (840) (336)
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (рядок 1640) (15 894) (15 904)
Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) (193 582) (178 200)
Інші поточні зобов’язання (поворотна фінансова допомога, рядок 1690) (1 479 550) (40 942)
Позабалансові зобов’язання за договорами поруки ( у тисячах гривень) (539 128) (529 375)
Позабалансові зобов’язання за договорами поруки ( у тисячах доларів) (1 344 228) (975 114)
Позабалансові зобов’язання за договорами поруки ( у тисячах євро) (152 682) (202 989)
Реалізація електроенергії ДП «Енергоринок» - 16 101 677
Реалізація інших послуг та матеріальних цінностей 28 857 34 901
Закупки вугілля 19 202 578 12 001 396
Закупки газа та мазуту 660 837 507 393

Закупки послуг 259 642 225 550
Компенсація провідному управлінському персоналу
Провідний управлінський персонал протягом 2017 року складався в середньому із 5 осіб (2016: 4
осіб). У 2017 році компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу
витрат на персонал, становила 6 157,8 тис. грн. (2016: 4 844,1 тис. грн.).
10.ОСНОВНІ ЗАСОБИ (ДО РЯДКІВ БАЛАНСУ 1005, 1010)
У балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни:
У тисячах гривень Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне Незавер-шене будівництво Всього
та інше обладнання
На 1 січня 2017р.
Первісна або переоцінена вартість 1 661 546 3 683 356 161 286 859 670 6 365 858
Накопичений знос (229 893) (799 035) (57 206) - (1 086 134)
Залишкова вартість на 1 січня 2017 р. 1 431 653 2 884 321 104 080 859 670 5 279 724
Надходження 10 368 139 082 23 762 807 425 980 637
Вибуття (24) (1 146) (595) (13) (1 778)
Амортизаційні відрахування (181 727) (845 683) (34 121) - (1 061 531)
Результат переоцінки 1 955 900 5 500 661 88 057 - 7 544 618
Переведення в іншу категорію 15 280 66 548 2 197 (84 025) Залишкова вартість на 31 грудня 2017 р. 3 231 450 7 743 783 183 380 1 583 057 12 741 670
На 31 грудня 2017 р.
Первісна або переоцінена вартість 3 313 644 8 238 610 215 224 1 583 057 13 350 536
Накопичений знос (82 194) (494 827) (31 844) - (608 866)
Залишкова вартість на 31 грудня 2017 р. 3 231 450 7 743 783 183 380 1 583 057 12 741 670
Компанія провела оцінку основних засобів станом на 30 вересня 2017 року, для чого було
залучено незалежних оцінювачів. Більша частина споруд, виробничого та іншого устаткування
мають вузькоспеціалізований характер і рідко продаються на відкритому ринку в Україні, окрім
випадків продажу у складі діючого бізнесу. В Україні ринок аналогічних основних засобів не є
активним, і відсутність угод з продажу порівнюваних активів в достатньому об'ємі не дозволяє
використовувати ринковий підхід для визначення справедливої вартості. Отже, їх справедлива
вартість визначалася, передусім, на підставі амортизованої вартості заміщення. Цей метод
заснований на аналізі вартості відтворення або заміни основних засобів, скоректованих на
погіршення фізичного або економічного стану і застарювання.
Дохід від переоцінки раніше знецінених активів склав 198 187 тисяч гривень, уцінка основних
засобів в результаті переоцінки склала 25 479 тисяч гривень.
У тисячах гривень Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне Незавер-шене Всього
та інше обладнання будів-ництво
На 1 січня 2016р.
Первісна або переоцінена вартість 1 657 460 3 625 193 160 416 724 605 6 167 674
Накопичений знос (102 173) (292 071) (21 016) - (415 260)
Залишкова вартість на 1 січня 2016 р. 1 555 287 3 333 122 139 400 724 605 5 752 414
Надходження 10 834 54 563 2 528 247 606 315 531
Вибуття (1 854) (613) (1 343) (109 986) (113 796)

Амортизаційні відрахування (128 289) (508 246) (37 890) - (674 425)
Переведення в іншу категорію (4 325) 5 495 1 385 (2 555) Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р. 1 431 653 2 884 321 104 080 859 670 5 279 724
На 31 грудня 2016 р.
Первісна або переоцінена вартість 1 661 546 3 683 356 161 286 859 670 6 365 858
Накопичений знос (229 893) (799 035) (57 206) 0 (1 086 134)
Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р. 1 431 653 2 884 321 104 080 859 670 5 279 724
На 31 грудня 2016 р.
Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р. 1 431 653 2 884 321 104 080 859 670 5 279 724
Для цілей перевірки на предмет знецінення основні засоби були віднесенні на «Ладижинська та
Добротвірська ТЕС» та «Бурштинська ТЕС» як окремі одиниці, які генерують грошові кошти.
Вартість відшкодування окремих одиниць розраховується, виходячи з очікуваних грошових
потоків, згідно із п’ятирічним планом, затвердженим менеджментом, і ставки дисконтування
17,63%. Грошові потоки після закінчення цього терміну екстрапольовані, виходячи із постійного
росту 5,3%. Вказаний темп росту не перевищує середній очікуваний темп довгострокового росту
енергетичного ринку України. На думку менеджменту, будь-яка очікувана зміна ключових
припущень у розрахунку вартості відшкодування не призведе до перевищення балансової вартості
одиниці, яка генерує грошові кошти, над її вартістю відшкодування.
Протягом 2017 Компанія продовжувала будівництво та реконструкцію кваліфікованих активів.
Капіталізовані витрати з позикових коштів протягом 2017 року склалали 59 409 тис. грн (2016: 60
371 тис. грн). Для оцінки вартості запозичень, що підлягають капіталізації, використовувалась
ставка в межах від 9,00% до 9,80% (2016: в межах від 9,00% до 9,80%)
11. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ (до рядку балансу 1100)
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Паливо (вугілля, газ, мазут) 725 395 646 778
Сировина та матеріали 52 237 61 457
Запасні частини 23 873 19 793
Всього виробничих запасів 801 505 728 028
Незавершене виробництво 5 866 4 840
Товари 155 38
Всього запасів 807 526 732 906
Станом на 31 грудня 2017 року товарно-матеріальні запаси показані за вирахуванням резерву на
знецінення у сумі 25 753 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року – 36 513 тисяч гривень). Чиста
зміна суми резерву на знецінення запасів за рік – зменшення резерву у сумі 10 760 тисяч гривень,
що відображено згорнуто в статті інших операційних витрат.
12. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ (до рядків балансу 1125, 1130, 1140, 1155, 1190)
У тисячах гривень 31 грудня 2017р. 31 грудня 2016р.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю 2 882 282 2 611 855
Мінус: резерв на знецінення (120 458) (407 309)
Інша дебіторська заборгованість 328 812 327 737
Мінус: резерв на знецінення (14 308) (15 290)
Всього фінансових активів 3 076 328 2 516 993
Передоплати за товари та послуги 65 961 2 642 601
Мінус: резерв на знецінення (2 684) (386)
Інша дебіторська заборгованість 696 187 894 543
Всього нефінансових активів 759 464 3 536 758
Всього дебіторської заборгованості за основною

діяльністю та іншої дебіторської заборгованості 3 835 792 6 053 751
Уся дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
деномінована в гривнях.
У складі резерву на знецінення дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої
дебіторської заборгованості відбулися такі зміни:
2017 рік
У тисячах гривень Дебіторська заборго-ваність за основною діяльністю Інша дебіторська
заборгованість
Резерв на знецінення на 1 січня 407 309 15 290
(Сторно знецінення)/додаткові витрати на знецінення 17 678 1 101
Суми, повернуті/(списані) протягом року (304 529) (2 083)
Резерв на знецінення на 31 грудня 120 458 14 308
2016 рік
У тисячах гривень Дебіторська заборго-ваність за основною діяльністю Інша дебіторська
заборгованість
Резерв на знецінення на 1 січня 46 841 15 096
(Сторно знецінення)/додаткові витрати на знецінення 365 423 1 621
Суми, повернуті (списані) протягом року (4 955) (1 427)
Резерв на знецінення на 31 грудня 407 309 15 290
Резерв сумнівних боргів по непогашеній дебіторській заборгованості станом на дату звітності
розраховується виходячи з припущення, що платежі надійдуть в два етапи – перша частина у
березні 2018 року та друга частина щомісячно протягом 18 місяців з дати балансу. Якщо
очікування менеджменту щодо строків погашення дебіторської заборгованості в сумі 980 638 тис.
грн. не будуть виправдані, резерв сумнівних боргів станом на 31 грудня 2018 року має бути
нарахований на всю суму дебіторської заборгованості зі строком прострочення більше 1 року.
Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської
заборгованості за кредитною якістю:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016р.
У тисячах гривень Дебіторська заборго-ваність за основною діяльністю Інша дебіторська заборгованість Дебіторська заборго-ваність за основною діяльністю Інша дебіторська заборго-ваність
Поточна та не знецінена дебіторська заборгованість:
- ДП «Енергоринок» 1 074 847 - 1 166 656 - інших компаній 6 158 5 511 6 728 22 679
Всього поточної та не знеціненої дебіторської заборгованості 1 081 005 5 511 1 173 384 22 679
Прострочена та індивідуально знецінена заборгованість:
- прострочена менше ніж 30 днів 4 066 2 400 3 609 1 760
- прострочена від 30 до 90 днів 2 365 861 2 070 1 622
- прострочена від 90 до 180 днів 346 1 187 535 516
- прострочена від 180 до 360 днів 529 480 253 376 880 904
- прострочена від більш ніж 360 днів 1 265 020 318 699 1 055 377 300 309
Всього простроченої та індивідуально
знеціненої дебіторської заборгованості 1 801 277 323 400 1 438 471 305 111
Мінус резерв на знецінення (120 458) (14 308) (407 309) (15 290)

Мінус ефект дисконтування - (99) - (53)
Всього 2 761 824 314 504 2 204 546 312 447
Вся прострочена, але не знецінена заборгованість вважається такою, що буде погашена.
13. ГРОШІ ТІ ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ (до рядку балансу 1165)
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р
Банківські рахунки 1 247 158 177
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 1 247 158 177
Станом на 31 грудня 2017 року та 1 січня 2017 року грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані
в гривнях.
Усі кошти на банківських рахунках та строкові депозити не прострочені та не знецінені.
Станом на 31 грудня 2017 Компанія не мала фінансових інструментів, оцінюваних за
справедливою вартістю.
Продовження тексту приміток
14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ (до рядку балансу 1400)
Станом на 31 грудня 2017 року та 1 січня 2017 року ухвалена до випуску та випущена кількість
простих акцій в обігу становила 12,790,541 акція номінальною вартістю 10 гривень за акцію. Усі
акції повністю оплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні.
Станом на 31 грудня 2017 року компанія «DTEK Holdіngs Lіmіted» є контролюючою стороною
Компанії та на 31 грудня 2017 року володіє 45,1 % акціонерного капіталу «ПАТ «ДТЕК
Західенерго». Компанія «DTEK Energy BV» володіє 27,1% акціонерного капіталу Компанії.
У складі акціонерів відбулись такі зміни: Держава Україна, в особі Фонду Державного майна
України володіла 25% + 1 акція. У серпні 2017 року відбувся продаж пакета акцій, що належали
Фонду Державного майна України. Акції придбані компанією ORNEX Lіmіted, яка на 31.12.2017
р. володіє 25% акціонерного капіталу Компанії
15.КРЕДИТИ БАНКІВ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (до рядків балансу 1510, 1515, 1600)
У тисячах гривень Відсоткова ставка Позичальник 31 грудня 2017р. 31 грудня 2016 р.
Довгострокові кредити банків та небанківських організацій
Банківські позикові кошти - Кредити від небанківських організацій 9,8% DTEK HOLDІNGS LІMІTED 304 676 1 212 036
Всього довгострокових кредитів банків та небанківських організацій 304 676 1 212 036
Короткострокові кредити банків та небанківських організацій
Банківські позикові кошти 18% АТ "Ощадбанк" 780 513 780 513
Всього короткострокових кредитів банків та небанківських організацій 780 513 780 513
Всього довгострокових та короткострокових кредитів банків та небанківських організацій 1 085
189 1 992 549
Балансова вартість позикових коштів приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Кредити від небанківських установ отримані у доларах США.
Аналіз кредитів та позикових коштів Компанії за строками погашення подано далі:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Строки погашення кредитів та позикових коштів:
- до 1 року 780 513 780 513
- 1-5 років 304 676 1 212 036
Всього довгострокових та короткострокових
кредитів банків та небанківських організацій 1 085 189 1 992 549
Інші довгострокові зобов’язання
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.

Первісна вартість реструктуризованої заборгованості перед ДП «Вугілля України» 259 883 279 685
Дисконтування реструктуризованої заборгованості перед ДП «Вугілля України» (164 216) (181
908)
Інші фінансові зобов’язання 1 448 1 671
Всього інших фінансових зобов’язань 97 115 99 448
Нижченаведена таблиця деталізує зміни зобов'язань Компанії, що виникають внаслідок фінансової
діяльності, включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни. Зобов'язання, пов'язані з фінансовою
діяльністю, є тими, для яких грошові потоки були або майбутні грошові потоки класифікуються у
звіті про рух грошових коштів Компанії як грошові потоки від фінансової діяльності.
15. КРЕДИТИ БАНКІВ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (до рядків балансу 1510, 1515, 1600)
(продовження)
Зобов’язання компанії 01 січня 2017 Грошові потоки від фінансової діяльності Відсотки виплачені
Інші зміни (а) 31 грудня 2017
Позики, отримані від повязаних сторін
(довгострокові) (рядок 1515) 1 212 036 (907 360) 304 676
Відсотки виплачені по довгострокових позиках (96 988) (3 307)
Банківські кредити (рядок 1600) 780 513 - 780 513
Відсотки виплачені по банківських кредитах (157 983)
Векселі видані (рядок 1605) 1 237 389 (259 864) 977 525
Відсотки виплачені за векселями (53 403)
Позики, отримані від повязаних сторін
(короткострокові) (рядок 1690) 40 942 1 438 608 1 479 550
3 270 880 271 384 (308 374) (3 307) 3 542 264
(а) інші зміни включають курсові різниці
16. РЕЗЕРВИ З ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (до рядку 1521)
Зобов’язання з пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
були визначені таким чином:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Пенсійні виплати 266 664 217 469
Одноразові виплати при виході на пенсію 191 516 164 208
Всього балансових зобов’язань 458 180 381 677
У звіті про фінансові результати визнані такі суми:
У тисячах гривень 2017 рік 2016 рік
Вартість поточних послуг 19 006 12 454
Процентні витрати 53 389 40 424
Визнана вартість послуг минулих періодів (72 422) 31 798
Всього (27) 84 676
Зміни у приведеній вартості зобов’язання за планом із встановленими виплатами, є такими:
У тисячах гривень 2017 рік 2016 рік
Зобов’язання за планом зі встановленими виплатами на 1 січня 381 677 259 690
Вартість поточних послуг 19 006 12 454
Процентні витрати 53 389 40 424
Актуарні збитки/(прибутки) 98 357 52 637
Пенсії виплачені (21 827) (15 326)
Визнана вартість послуг минулих періодів (72 422) 31 798
Зобов’язання за планом зі встановленими
виплатами на 31 грудня 458 180 381 677
Основні застосовані актуарні припущення були такими:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Номінальна ставка дисконту 12,85% 14,4%
Номінальне збільшення заробітної плати До 2021г.13,66% До 2021г.13,00%
Коефіціент індекса інфляції 5,00% 5,00%

Коефіцієнт плинності персоналу 1,1 % 1,1 %
17. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (до рядків 1615, 1620, 1625, 1630, 1640, 1690)
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю 3 590 581 5 401 859
Кредиторська заборгованість за придбані основні засоби 567 910 35 452
Заробітна плата 34 105 22 961
Інша кредиторська заборгованість 191 923 213 819
Інші поточні зобов’язання 2 346 621 672 238
Всього кредиторська заборгованість за основною
діяльністю та інші поточні зобов’язання 6 731 140 6 346 329
18. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОДЕРЖАНИМИ АВАНСАМИ (до
рядку балансу 1635)
Аванси отримані станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року являють собою переважно
передоплати, отримані від ДП «Енергоринок» за майбутні постачання електроенергії.
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Аванси отримані від:
- ДП «Енергоринок» 968 250 1 114 509
- інших компаній 4 156 571
Всього авансів отриманих 972 406 1 115 080
19. ВИРУЧКА (до рядку 2000 звіту про фінансові результати)
У тисячах гривень 2017 рік. 2016 рік.
Реалізація електроенергії ДП «Енергоринок» 21 278 708 16 101 677
Реалізація теплової енергії 47 977 40 548
Реализація інших послуг 20 079 196
Всього чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) 21 346 764 16 142 421
20. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (до рядку 2050 звіту про фінансові результати)
У тисячах гривень 2017 рік. 2016 рік.
Вартість вугілля 16 760 021 12 337 059
Витрати на персонал,
включаючи податки на заробітну плату 737 419 640 049
Амортизація основних засобів
і нематеріальних активів 1 050 190 664 851
Вартість газу 722 807 551 405
Сировина та матеріали 444 150 295 348
Податки, крім податку на прибуток 650 646 547 199
Транспортні послуги 1 810 390 237 972
Інше 70 662 19 287
Всього собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)» 22 246 285 15 293 170
21. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ (до рядку 2120 звіту про фінансові результати)
У тисячах гривень 2017 рік. 2016 рік.

Активи, отримані на безоплатній основі, фінансова допомога 33 342 26 620
Продаж товарно-матеріальних запасів 6 529 4 663
Орендний дохід 4 487 3 372
Списання кредиторської заборгованості 1 576 45 947
Отримане страхове відшкодування - 5 720
Реалізація путівок 1 807 1 084
Отримані штрафи, пені 553 8 438
Чиста зміна резерву на знецінення
дебіторської заборгованості 284 130 Інші доходи 21 712 1 896
Всього інші операційні доходи 354 136 97 740
22. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (до рядку 2130 звіту про фінансові результати)
У тисячах гривень 2017рік. 2016рік.
Витрати на персонал,
включаючи податки на заробітну плату 66 307 54 184
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 5 836 6 451
Податки, крім податку на прибуток 3 550 2 249
Вартість професійних послуг 157 973 118 426
Послуги банку 830 1 005
Транспортні витрати 158 266
Сировина та матеріали 2 800 3 525
Інше 9 661 10 388
Всього адміністративні витрати 247 115 196 494
23.. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (до рядку 2180 звіту про фінансові результати)
У тисячах гривень 2017 рік 2016 рік
Чисті соціальні витрати 29 027 31 783
Нараховані штрафи та пеня 38 349 51 546
Чиста зміна резерву на знецінення дебіторської заборгованості
за основною діяльністю, іншої дебіторської заборгованості - 360 983
Профспілкові витрати 37 296 29 050
Витрати на персонал,
включаючи податки на заробітну плату 14 317 Собівартість інших послуг 11 442 12 435
Інше 39 323 51 160
Всього інших операційних витрат 169 754 536 957
24. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (до рядків 2220, 2250 звіту про фінансові результати)
У тисячах гривень 2017 рік 2016рік
Процентні доходи за депозитами 3 479 971
Процентні доходи за довгостроковою реструктуризованою
дебіторською заборгованістю 301 14
Дивіденди 41 31
Всього фінансових доходів 3 821 1 016
Процентні витрати за позиковими коштами 191 392 255 960
Ефект дисконтування інших зобов’язань 20 594 18 257
Ефект дисконтування пенсійних зобов’язань 53 389 40 424

Процентні витрати за
довгостроковими іншими зобов’язаннями 186 149 159 203
Інші фінансові витрати 495 23 621
Всього фінансових витрат 452 019 497 465
25. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (до рядків 2240, 2270 звіту про фінансові результати)
У тисячах гривень 2017 рік 2016 рік
Дохід від амортизації обладнання за рахунок бюджетних коштів 1 151 455
Дохід від амортизації обладнання за цільовим фінансуванням 247 Дохід від реалізації необоротних активів 1 236 932
Дохід від реалізації інші цінні папери 2 120 дохід від демонтажу основних засобів - 2 921
Доходи від неопераційної курсової різниці 1 616 Дооцінка в результаті переоцінки раніше знецінених активів 198 187 інші - 940
Всього інших доходів 204 557 5 248
Безкоштовна передача основних засобів - 4 520
Списання основних засобів 218 Збиток від неопераційної курсової різниці - 164 691
Уцінка в результаті переоцінки 25 479 Інші 238 793
Всього інших витрат 25 935 170 004
26. ВИТРАТИ (ДОХІД) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (до рядку 2300 звіту про фінансові
результати)
Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового
звітування та їхньою податковою базою. У грудні 2010 року Україна прийняла новий Податковий
кодекс, який набув чинності з 1 січня 2011 року. Станом на 31 грудня 2017 року відстрочені
податкові активи та зобов’язання оцінюються із використанням ставки 18%, яка передбачено
Податковим кодексом. Податок на прибуток складається з таких компонентів:
У тисячах гривень 2017 2016
Поточний податок - Відстрочений податок 52 914 152 561
Витрати з податку на прибуток за рік 52 914 152 561
Прибутки/(збитки) Компанії в 2017 році оподатковувалися по ставці 18%, як і у 2016 році.
Звіряння очікуваного і фактичного податку на прибуток представлене нижче:
у тисячах гривень 2017 рік 2016 рік
(Збиток)/Прибуток до оподаткування (1 179 371) (296 693)
Теоретична сума податкового зобов’язань/
(кредиту) з податку на прибуток по встановленій
законом ставці податку 18% 212 286 53 405
Податковий ефект статей, які не
віднімаються для цілей оподаткування або
не включаються в суму оподаткування (159 372) 99 156
Дохід/(витрати) з податку на прибуток за рік 52 914 152 561
Відстрочені податки, проаналізовані по видах тимчасових різниць
У тисячах гривень 1 січня 2017 р. (Віднесено)/ кредитовано (Віднесено)/ 31 грудня
на фінансовий результат кредитовано в капітал 2017 р.
Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю
та інша дебіторська заборгованість 73 787 (51 132) - 22 655
Резерв зобов’язань з пенсійного забезпечення 68 702 (3 934) 17 704 82 472

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
та інша кредиторська заборгованість 48 588 (3 600) 44 988
Нематеріальні активи 142 90 - 232
Інші 4 949 1411 - 6 360
Всього відстроченого податкового активу 196 168 (57 165) 17 704 156 707
Податковий ефект тимчасових різниць,
які збільшують суму оподаткування
Основні засоби (151 100) 110 079 (1 326 944) (1 367 965)
Інші зобов’язання - - Всього відстроченого податкового зобов’язання (151 100) 110 079 (1 326 944) (1 367 965)
Визнаний відстрочений податковий актив (зобов’язання) 45 068 52 914 (1 309 240) (1 211 258)
У тисячах гривень 1 січня (Віднесено)/ кредитовано (Віднесено)/ 31 грудня
2016 р. на фінансовий результат кредитовано в капітал 2016 р.
Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю
та інша дебіторська заборгованість - 73 787 - 73 787
Резерв зобов’язань з пенсійного забезпечення 46 187 13 040 9 475 68 702
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
та інша кредиторська заборгованість 52 473 (3 885) - 48 588
Нематеріальні активи - 142 - 142
Інші 4 929 20 - 4 949
Всього відстроченого податкового активу 103 589 83 104 9 475 196 168
Податковий ефект тимчасових різниць,
які збільшують суму оподаткування
Основні засоби (220 557) 69 456 (151 100)
Інші зобов’язання - - - Всього відстроченого податкового зобов’язання (220 557) 69 457 - (151 100)
Визнаний відстрочений податковий актив (зобов’язання) (116 968) 152 561 9 475 45 068
27. ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА КАПІТАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ
Відповідно до вимог Директив Європарламенту 2010/75/EU та 2001/80/EU, а також Національного
плану скорочення викидів (далі - "НПСВ"), який вводиться в дію з 1 січня 2018 року та триватиме
до 31 грудня 2033 року, для операторів, які експлуатують великі спалювальні установки (далі "ВСУ") встановлюються вимоги щодо поступового і неухильного скорочення викидів діоксиду
сірки, оксидів азоту та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, не диференційованих
за складом (пилу).
В кінці терміну дії НПСВ кожна опалювальна установка повинна дотримуватися вимог Директиви
2010/75/EU по викидах вищевказаних забруднюючих речовин.
Компанія здійснює і, як очікується, буде продовжувати здійснювати капітальні інвестиції для
забезпечення відповідності екологічним нормам.
Після прийняття урядом України юридично зобов'язуючих вимог, може виникнути потреба у
додаткових інвестиціях для модернізації спалювальних установок. На даний момент вірогідність і
розмір інвестиційних зобов'язань не можуть бути достовірно оцінені, хоча вони і можуть
виявитися суттєвими. Керівництво Товариства проводить періодичну переоцінку своїх
інвестиційних зобов'язань відповідно до змін чинного законодавства.
28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
В рамках завершення процедури Squeeze out акції міноритарних акціонерів Товариства
(2,751135%) 14 лютого 2018 року зараховані на рахунок в ЦП ТОВ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» (код
ЄДРПОУ 36380332).
26.02.2018 підписані додаткові угоди про внесення змін до кредитної лінії і забезпечення по
кредиту з АТ «Ощадбанк». Згідно підписаних додаткових угод була збільшена сума кредитної
лінії. Загальна сума застави майнових прав з урахуванням підписаних додаткових угод була
збільшена і становить 1 015 тис грн.

Затвердження фінансової звітності
Дана фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017року, була затверджена до
випуску Керівництвом 19 березня 2018 року.
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