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

Воронiн Сергiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

07.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51400, Днiпропетровська область, мiсто Павлоград, Соборна, 76
4. Код за ЄДРПОУ
00178353
5. Міжміський код та телефон, факс
(0563) 26-85-64 6. Електронна поштова адреса
FlerikTV@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.12.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

231 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери
України"

08.12.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08.12.2016
(дата)

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

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

06.12.2016

379

20920328

0.002

Зміст інформації:
06 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору на виконання проектних робiт з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ДТЕК» (мiсцезнаходження 49000 Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця
Миронова, 15, код за ЄДРПОУ 32880516).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
2

06.12.2016

12083

20920328

0.058

Зміст інформації:
06 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткових угод, заявок, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до Договору постачання № 1924-

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

ПУ-УМТС вiд 29 сiчня 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ
39884339, мiсцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька 15).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
3

06.12.2016

475.55

20920328

0.002

Зміст інформації:
06 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткових угод, заявок, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до договору № 46/23/267-ПУШУП вiд 29 квiтня 2016 року з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО
ШАХТАРЯ» (код за ЄДРПОУ 00165712, мiсцезнаходження 61001, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вул. Свiтло шахтаря 4/6).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
4

06.12.2016

4166.67

20920328

0.02

Зміст інформації:
06 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткових угод, заявок, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до договору постачання № 402-

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

ПУ-ПТП вiд 03 жовтня 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 34245509, мiсцезнаходження 52800 Україна, Днiпропетровська область, мiсто Першотравенськ, вул.
Ленiна 7).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.

