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

Олексин Василь Петрович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

22.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦIЯ - 2"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
80411, Львiвська область, Кам'янка-Бузький район, смт. Добротвiр , вулиця Промислова, будинок
2
4. Код за ЄДРПОУ
25555644
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 03254 31732 +38 03254 31732
6. Електронна поштова адреса
LipayNM@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

77 Бюлетень. Цiннi папери України

27.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2016
(дата)

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

2

22.04.2016

припинено
повноваження

Посада

3

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

Голова
Наглядової Шувар Андрiй Йосифович
ради

5

6

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
У зв’язку з прийнятим 22.04.2016 року рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2» рiшенням (протокол № 1/2016 вiд
22.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень), Куриленка Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень) та Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє
iнтереси акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень), 30.04.2016 року припиняються повноваження
Голови Наглядової ради - Шувара Андрiя Йосифовича, володiє 0 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0% статутного капiталу
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 28.10.2011 року.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2016

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Галецький Орест
Теодорович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
У зв’язку з прийнятим 22.04.2016 року рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2» рiшенням (протокол № 1/2016 вiд
22.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень), Куриленка Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень) та Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє
iнтереси акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень), 30.04.2016 року припиняються повноваження
члена Наглядової ради - Галецького Ореста Теодоровича, володiє 0 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0% статутного капiталу

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

2

Посада

3

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

5

6

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 28.10.2011 року.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

22.04.2016

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО"

- 23269555
-

99.813623

Зміст інформації:
У зв’язку з прийнятим 22.04.2016 року рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2» рiшенням (протокол № 1/2016 вiд
22.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень), Куриленка Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень) та Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє
iнтереси акцiонера Товариства - ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень), 30.04.2016 року припиняються повноваження
члена Наглядової ради - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО", володiє 1981531 шт. простих iменних акцiй
Товариства, що складає 99,813623% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посадi перебуває з 28.10.2011 року.
22.04.2016

обрано

Член
Наглядової
ради

Сахарук Дмитро
Володимирович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ-2» 22.04.2016 року прийнято рiшення
(протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича,
який представляє iнтереси акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням
повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович часткою у статному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

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

2

Посада

3

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

5

6

не має. Строк, на який обрано особу, - до переобрання.
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх п’яти рокiв:
05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
08.2014 – по теперiшнiй час - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2016

обрано

Член
Наглядової
ради

Куриленко Сергiй
Вiкторович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ-2» 22.04.2016 року прийнято рiшення
(протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради Товариства Куриленка Сергiя Вiкторовича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням
повноважень).
Куриленко Сергiй Вiкторович часткою у статному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, на який обрано особу, - до переобрання.
Посади, якi обiймав Куриленко Сергiй Вiкторович протягом останнiх п’яти рокiв:
02.2008 - 04.2012 - технiчний директор АЕС Согрiнська ТЕЦ;
07.2012 - 02.2015 - директор ВП ДТЕК Запорiзька ТЕС;
03.2015 - 04.2016 - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
04.2016 - по теперiшнiй час - директор з генерацiї електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2016

обрано

Член
Наглядової
ради

Поволоцький Олексiй
Валерiйович

д/в д/в
д/в

0

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

2

Посада

3

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

5

6

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ-2» 22.04.2016 року прийнято рiшення
(протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексiя Валерiйовича,
який представляє iнтереси акцiонера Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (з обмеженням
повноважень).
Поволоцький Олексiй Валерiйович часткою у статному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, на який обрано особу, - до переобрання.
Посади, якi обiймав Поволоцький Олексiй Валерiйович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 2010 р. - по теперiшнiй час - керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ "ДТЕК".
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2016

припинено
повноваження

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Красiнчук Любов
Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0.00005

Зміст інформації:
У зв’язку з прийнятим 22.04.2016 року рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2» рiшенням (протокол № 1/2016 вiд
22.04.2016 р.) про вiдкликання та припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї i лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Товариства
22.04.2016 р. припиненi повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Красiнчук Любовi Володимирiвни, володiє 1 шт. простих iменних акцiй
Товариства, що складає 0,00005% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
перебувала з 31.03.2010 року.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

22.04.2016

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР
ЕНЕРГЕТИЧНИХ

- 00114057
-

0.075557

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

2

Посада

3

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

5

6

IННОВАЦIЙ"
Зміст інформації:
У зв’язку з прийнятим 22.04.2016 року рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2» рiшенням (протокол № 1/2016 вiд
22.04.2016 р.) про вiдкликання та припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї i лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Товариства
22.04.2016 р. припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ
IННОВАЦIЙ" (до перейменування - ВАТ "НДПВI "Львiвтеплоелектропроект"), володiє 1500 шт. простих iменних акцiй Товариства, що
складає 0,075557% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувало з
31.03.2010 року.
22.04.2016

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Борщ Богдан Юрiйович

д/в д/в
д/в

0.00005

Зміст інформації:
У зв’язку з прийнятим 22.04.2016 року рiчними Загальними зборами ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2» рiшенням (протокол № 1/2016 вiд
22.04.2016 р.) про вiдкликання та припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї i лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Товариства
22.04.2016 р. припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Борща Богдана Юрiйовича, володiє 1 шт. простих iменних акцiй Товариства,
що складає 0,00005% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з
31.03.2010 року.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

