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

Воронiн С.А.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

27.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00178353
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Павлоградський, 51400, мiсто Павлоград, вул. Ленiна, буд.76
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0563)26-85-56 (0563) 26-49-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента
RoginaAV@dtek.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Бюлетень Цiннi папери України"
82
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

30.04.2013
(дата)

www.dtek.com в мережі Інтернет 07.05.2013
(адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

X
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14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний
період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні
інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. 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)

30. Примітки

Товариство не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи ПАТ " ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" у 2012 роцi, нарахування та виплата частини
прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" за 2012 рiк не здiйснюватиматься (рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв - протокол №2/2013 вiд 15.03.2013 року).
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Товариство не здiйснювало емiсiю iнших, крiм акцiй та процентних
облiгацiй (iнформацiя про що наведена нижче).
Рiшення про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
приймалося.
Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi
здiйснюєтьсяза Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(МСФЗ).
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що не було випуску
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
обєктами нерухомостi.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв вiдсутня.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
51400
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , Павлоградський
3.1.6. Населений пункт
мiсто Павлоград
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Ленiна, буд.76
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААВ № 669760
3.2.2. Дата державної реєстрації
02.04.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Павлоградської мiської ради Днiпропетровської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1386424000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1386424000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26003962482940
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
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д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
05.10

Добування кам"яного вугiлля

37.00

Каналiзацiя, вiдведення й очишення стiчних вод

86.10

Дiяльнiсть лiкарняних закладiв

3.5. 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

Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя

07.10.2015

Централiзоване водопостачання
Опис

Надання освiтнiх послуг

АГ №507521 30.05.2011

Iнформацiя вiдсутня

АГ №582201 04.10.2011
Опис

Надання освiтнiх послуг

Централiзоване водовiдведення
Опис

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз
створенням об'єктiв архiтектури
Опис

30.06.2014

Iнформацiя вiдсутня

АГ №508795 11.05.2011
Опис

Мiнiстерство освiти i
науки, молодi та спорту
України

Мiнiстерство освiти i
науки, молодi та спорту
України

10.03.2014

Iнформацiя вiдсутня

АГ №507528 27.07.2011

Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя

25.07.2016

Iнформацiя вiдсутня

АВ №587114 01.06.2011

Державна архiтектурнобудiвельна iнспекцiя
України

01.06.2016

Iнформацiя вiдсутня

Надання послуг з перевезень пасажирiв i
Мiнiстерство транспорту i
небезпечних вантажiв автомобiльним
АГ №587667 04.08.2011
необмежений
зв'язку
транспортом
Опис

Медична практика

Iнформацiя вiдсутня

АГ №601563 19.05.2011

Мiнiстерство охорони
здоров'я

Строк дiї не
обмежений
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Iнформацiя вiдсутня

Опис

Виробництво теплової енергiї

АВ №457618 30.05.2011

ОВ №060173 15.06.2011

АВ №
378300

АВ №
470907

3562

3560

3561

Нацiональна компанiя з
питань регулювання
зв'язку України

03.07.2014

09.12.2004

Державна служба геологiї
та надр України

09.12.2017

09.12.2004

Державна служба геологiї
та надр України

09.12.2017

09.12.2004

Державна служба геологiї
та надр України

09.12.2017

09.12.2004

Державна служба геологiї
та надр України

09.12.2018

Iнформацiя вiдсутня

Опис

3595
Опис

01.12.2013

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

Державна служба геологiї
та надр України

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

01.12.2013

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

Державна служба геологiї
та надр України

Iнформацiя вiдсутня

3563

Користування надрами

01.07.2009

АВ №583156 30.05.2011

Опис

Користування надрами

22.12.2008

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Надання в користування мiсцевих
каналiв електрозв'язку на територiї
Днiпропетровської областi

15.06.2016

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Видобування корисних копалин iз
родовищ, що мають загальнодержавне
значення та включенi до Державного
фонду родовищ корисних копалин

Державний комiтет
ядерного регулювання
України

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Видобування корисних копалин iз
родовищ, що мають загальнодержавне
значення та включенi до Державного
фонду родовищ корисних копалин

25.10.2012

На переоформленнi

Опис

Дiяльнiсть з використання джерел
iонiзуючого випромiнювання

Днiпропетровська обласна
держадмiнiстрацiя

09.12.2004

Державна служба геологiї
та надр України

09.12.2017

Iнформацiя вiдсутня
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Користування надрами

3692

3691

3690

3688

3689

4789

4790

4791

4792

ШПС-120009827

Опис

Державна служба геологiї
та надр України

09.12.2018

09.12.2005

Державна служба геологiї
та надр України

09.12.2018

24.11.2008

Державна служба геологiї
та надр України

24.11.2028

24.11.2008

Державна служба геологiї
та надр України

24.11.2028

24.11.2008

Державна служба геологiї
та надр України

24.11.2028

24.11.2008

Державна служба геологiї
та надр України

24.11.2028

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

28.10.2013

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

09.12.2005

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

09.12.2018

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

Державна служба геологiї
та надр України

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

09.12.2005

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

09.12.2018

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

Державна служба геологiї
та надр України

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

09.12.2005

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

09.12.2018

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

Державна служба геологiї
та надр України

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Користування надрами

09.12.2005

ШПС-120009828

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

28.10.2013

Iнформацiя вiдсутня
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На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

ШПС-120009826

БС150-120054201

БС150-120010443

БС150-120010442

БС150-120010441

БС150-120010440

БС150-120010439

БС150-120010438

БС150-120010437

БС150-120010436

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної

30.06.2011

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

07.04.2013

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

Український державний
центр радiочастот

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

30.06.2011

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

06.12.2016

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

Український державний
центр радiочастот

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

27.01.2012

На перероформленнi

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

17.07.2011

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

Український державний
центр радiочастот

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу широкосмугового радiодоступу

30.06.2011

БС150-120010432

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

9

рухомої служби
На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

БС150-120010431

БС150-120010430

БС150-120010444

БС150-120010445

БС150-120010446

БС150-120010447

БС150-120010448

Опис

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

30.06.2011

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

07.04.2013

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

Український державний
центр радiочастот

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

30.06.2011

Iнформацiя вiдсутня.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

07.04.2013

На перерофрмленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

Український державний
центр радiочастот

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

30.06.2011

БС150-120010449

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня
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На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

БС150-120010450

БС150-120010451

БС150-120010452

БС150-120010453

БС150-120010454

БС150-120010468

БС150-120010469

БС150-120010470

31.08.2015

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

08.12.2015

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

08.12.2015

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного

Український державний
центр радiочастот

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

30.06.2011

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

31.08.2015

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

Український державний
центр радiочастот

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

30.06.2011

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

31.08.2015

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

Український державний
центр радiочастот

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

30.06.2011

БС150-12-

30.06.2011

Український державний

07.04.2013
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засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

СА150-120010434

СА150-120010433

БС150-120010444

РРЛ-120013788

РРЛ-120013787

РРЛ-120013786

РРЛ-120013785

РРЛ-120013784

Опис

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

30.06.2011

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

07.07.2013

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

Український державний
центр радiочастот

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

30.06.2011

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

07.04.2013

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

Український державний
центр радiочастот

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

30.06.2011

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної
рухомої служби

центр радiочастот

0010435

РРЛ-120013783

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

На перероформленнi.
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На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

РРЛ-120013782

РРЛ-120013781

РРЛ-120013780

РРЛ-120013779

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

30.06.2011

Iнформацiя вiдсутня

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

27.03.2012

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

Український державний
центр радiочастот

На перероформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

30.06.2011

РРЛ-120013778

30.06.2011

Український державний
центр радiочастот

27.03.2012

На перероформленнi.

12-01-072467 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072468 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072469 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072470 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072471 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072472 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072473 22.12.2011

Український державний

15.09.2014
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засобу

центр радiочастот
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055979 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055978 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055980 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055975 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072466 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

13.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055974 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055973 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055971 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055972 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072464 21.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072465 21.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014
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Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072460 21.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072463 21.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072462 21.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072461 21.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-056469 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-056470 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

31.08.2015

Iнформацiя вiдсутня

12-01-056467 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

31.08.2015

Iнформацiя вiдсутня

12-01-056468 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-056466 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

15.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-069416 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

08.12.2015

Iнформацiя вiдсутня

12-01-069415 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

08.12.2015

Iнформацiя вiдсутня
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На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

12-01-069417 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

08.12.2015

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055982 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-055981 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.07.2014

Iнформацiя вiдсутня

12-01-072475 22.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072474 20.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072525 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072524 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072527 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072526 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072528 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072531 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

16

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного

12-01-072530 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072529 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072533 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072532 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072534 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072535 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072537 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072536 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072539 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072538 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072541 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072540 26.12.2011

Український державний

07.04.2013

17

засобу

центр радiочастот
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

На переоформленнi.

12-01-072543 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072542 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072545 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072544 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072547 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072546 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072549 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072548 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072551 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072550 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072553 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

18

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На переоформленнi.

12-01-072552 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072555 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072554 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072557 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072556 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072559 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072558 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072561 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072560 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072563 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072562 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

19

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

12-01-072565 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072564 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072567 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072566 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072569 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072568 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072571 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072570 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072573 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072572 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072575 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

20

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного

12-01-072574 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072577 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072576 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072481 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072482 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072479 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072480 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072485 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072486 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072483 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072484 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072489 26.12.2011

Український державний

07.04.2013

21

засобу

центр радiочастот
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

На переоформленнi.

12-01-072490 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072487 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072488 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072493 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072494 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072491 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072492 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072497 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072498 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072495 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072496 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

22

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На переоформленнi.

12-01-072501 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072502 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072499 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072500 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072505 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072506 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072503 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072504 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072509 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072510 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072507 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.
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На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу
Опис

12-01-072508 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072512 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072511 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072514 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072513 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072516 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072515 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072518 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072520 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072519 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

12-01-072522 26.12.2011

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.
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На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

12-01-072521 26.12.2011

12-01-072523 26.12.2011

Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на початок виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Український державний
центр радiочастот

07.04.2013

На переоформленнi.

Опис

Дозвiл на спецiальне водокористування

07.04.2013

На переоформленнi.

Опис

На експлуатацiю радiоелектронного
засобу

Український державний
центр радiочастот

02484

01.10.2010

Державне управлiння
охорони навколишнього
природного середовища

01.10.2013

На переоформленнi.

Державний комiтет
№1892.11.30України з промислової
12.05.2011
40.30.0
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

01.09.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
України з промислової
№1893.11.3012.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

09.09.2012

На переоформленнi.

Державний комiтет
України з промислової
№1894.11.3012.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

30.10.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1895.11.30України з промислової
12.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

30.10.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1896.11.30України з промислової
12.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

30.10.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1897.11.30України з промислової
12.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

30.10.2014

Iнформацiя вiдсутня
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Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на початок виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки

Державний комiтет
України з промислової
№1898.11.3012.05.2011
безпеки, охорони працi та
10.10.1
гiрничого нагляду

13.11.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1899.11.30України з промислової
12.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

13.11.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1900.11.30України з промислової
12.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

13.11.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1901.11.30України з промислової
12.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

13.11.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
України з промислової
№1902.11.3012.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

13.11.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1903.11.30України з промислової
12.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

13.11.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1947.11.30України з промислової
13.05.2011
74.30.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

29.01.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
України з промислової
№1946.11.3030.05.2011 безпеки, охорони працi та
10.10.1
гiрничого нагляду
(Територiальне у

25.09.2013

Iнформацiя вiдсутня

№3019.11.3001.08.2011
74.30.0

Державний комiтет
України з промислової

19.02.2015
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безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду
(Територiальне у
Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на початок виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на початок виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на початок виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

Опис

Дозвiл на початок виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
№1931.11.30України з промислової
13.05.2011
10.10.1
безпеки, охорони працi та
гiрничого нагляду

29.01.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
України з промислової
№377.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
41.00.0
гiрничого нагляду
(Територiальне у

31.07.2012

На переоформленнi.

Державний комiтет
України з промислової
№378.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
41.00.0
гiрничого нагляду
(Територiальне у

17.08.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
України з промислової
№379.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
41.00.0
гiрничого нагляду
(Територiальне у

17.08.2012

На переоформленнi.

Державний комiтет
України з промислової
№380.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
41.00.0
гiрничого нагляду
(Територiальне у

17.08.2014

Iнформацiя вiдсутня

Державний комiтет
України з промислової
№381.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
62.20.0
гiрничого нагляду
(Територiальне у

01.09.2012

На переоформленнi.

Державний комiтет
України з промислової
№382.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
10.10.10
гiрничого нагляду
(Територiальне у

09.11.2012

Iнформацiя вiдсутня
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Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки

Державний комiтет
України з промислової
№383.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
10.10.1
гiрничого нагляду
(Територiальне у
Iнформацiя вiдсутня

Опис

Дозвiл на початок виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

Державний комiтет
України з промислової
№384.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
41.00.0
гiрничого нагляду
(Територiальне у

Державний комiтет
України з промислової
№385.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
45.11.2
гiрничого нагляду
(Територiальне у

Державний комiтет
України з промислової
№386.11.1206.05.2011 безпеки, охорони працi та
45.11.0
гiрничого нагляду
(Територiальне у

Опис

Дозвiл на виконання робiт з монтажу,
демонтажу, ремонту,техничне
обслуговування машин,механiзмiв,
устаткування пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання земляних робот, що
виконуються на глибинi понад 2 м.

Опис

Дозвiл на експлуатацiю парових колов

30.09.2015

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Дозвiл на виконання монтажу,
налагодження, ремонту, реконструкцiї
гiрничошахтного устаткування;
пiдземних гiрничих робiт; зварювальних
робiт.

30.09.2015

Iнформацiя вiдсутня

Опис

Дозвiл на продовження виконання
роботи пiдвищеної небезпеки

12.11.2012

На переоформленнi.

Опис

Дозвiл на початок експлуатацiї машин,
механiзмiв, устаткування пiдвищеної
небезпеки

09.11.2014

№540.12.12

Державна служба
гiрничого нагляду та
промислової безпеки
11.07.2012
України
(ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД)
Територiальне

11.07.2017

Iнфрмацiя вiдсутня

№ 0035.13.12 16.01.2013

Державна служба
гiрничого нагляду та
промислової безпеки
України

16.01.2018

Iнформацiя вiдсутня

Державна служба
гiрничого нагляду та
промислової безпеки
№ 823.12.12 10.10.2012
України
(ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД)
Територiальне

10.10.2017

Iнформацiя вiдсутня.

№ 834.12.12 12.10.2012

Державна служба

12.10.2017
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теплопродуктивнiстю понад 0,01 МВт

гiрничого нагляду та
промислової безпеки
України
(ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД)
Територiальне
Iнформацiя вiдсутня.

Опис

Дозвiл на оренду примiщень та будiвель

№018957

03.10.2012

Головне управлiння
Держтехногенбезпеки у
Днiпропетровськiй областi

Опис

31.12.2014

-

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Рейтингове агенство
"IBI - Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

29.03.2012

uaBВВ+, з прогноз "стабiльний"

3.8. Інформація про органи управління емітента
Управлiння дiяльнiстю Товариства здiйснюють його органи, склад i порядок обрання
(призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
Органами Товариства є:
(1) Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства;
(2) Наглядова рада Товариства;
(3) Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) – Генеральний директор Товариства;
(4) Ревiзiйна комiсiя Товариства.
Згiдно зi Статутом Товариства, до компетенцiї Загальних зборiв належить:
(1) Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства.
(2) Внесення змiн до Статуту Товариства.
(3) Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй Товариства.
(4) Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
(5) Прийняття рiшення про розмiщення акцiй Товариства.
(6) Визначення форми оплати за акцiї Товариства.
(7) Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства.
(8) Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства.
(9) Прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв
обов’язкового викупу акцiй, визначених Законом України «Про акцiонернi товариства».
(10) Прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй Товариства.
(11) Прийняття рiшення про форму iснування акцiй Товариства.
(12) Затвердження Положень про Загальнi збори Товариства, Наглядову раду Товариства,
Генерального директора Товариства, Ревiзiйну комiсiю Товариства, Дивiдендну полiтику
Товариства, а також внесення змiн до них.
(13) Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.
(14) Розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства,
Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшень за наслiдками розгляду таких звiтiв.
(15) Розгляд та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
(16) Затвердження рiчного звiту Товариства.
(17) Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
(18) Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр.
29

(19) Прийняття рiшення про формування резервного капiталу Товариства шляхом
вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку.
(20) Прийняття рiшення про утворення фондiв Товариства, визначення їх розмiру,
призначення та напрямкiв використання.
(21) Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
(22) Визначення кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради Товариства.
(23) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договiр мiж Товариством та членом
Наглядової ради Товариства), внесення змiн до таких договорiв; встановлення розмiру
винагороди та компенсацiї видаткiв членiв Наглядової ради Товариства; визначення особи,
яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв,
трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
(24) Припинення повноважень (в тому числi дострокове припинення повноважень) членiв
Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради, крiм випадкiв, встановлених законом.
(25) Визначення кiлькiсного складу та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
(26) Прийняття рiшення про припинення повноважень (в тому числi дострокове припинення
повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
(27) Прийняття рiшення про створення виконавчого органу Товариства.
(28) Прийняття рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на проведення
аудиторської перевiрки Товариства.
(29) Прийняття рiшення про вiдшкодування документально пiдтверджених витрат акцiонерiв
або членiв Наглядової ради Товариства на органiзацiю, пiдготовку та проведення
позачергових Загальних зборiв Товариства у випадках, передбачених чинним
законодавством.
(30) Прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, передбаченого
частиною четвертою статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства», про лiквiдацiю
Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї,
порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог
кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
(31) Прийняття рiшень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або
плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та
перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу), визначених вiдповiдно до
статей 79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства».
(32) Обрання комiсiї з припинення Товариства.
(33) Прийняття рiшення про оголошення перерви в ходi проведення Загальних зборiв
Товариства.
(34) Прийняття рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства, припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Товариства, передачу повноважень лiчильної комiсiї
Товариства Реєстрацiйнiй комiсiї, особi яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або
зберiгачу (депозитарнiй установi) за вiдповiдним договором.
(35) Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять)
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства.
(36) Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
(37) Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй), на суму, що
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, яка визначається за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
(38) Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину iз заiнтересованiстю, в
порядку встановленому цим Статутом, а також у разi якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради
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є особами, заiнтересованими у вчиненнi такого правочину, або у разi, якщо Наглядова рада
Товариства заборонила вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
(39) Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв вiдчуження нерухомого майна
Товариства, основних засобiв, та правочинiв застави, iпотеки, закладу, вартiсть яких
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
(40) Попереднє погодження впровадження та реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, сума
кожного з яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
(41) Прийняття рiшень з iнших питань дiяльностi Товариства, якi вiдповiдно до цього
Статуту вiднесенi до компетенцiї та повноважень Генерального директора Товариства, у
випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборiв Товариства.
Загальнi збори Товариства можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.
Наглядова рада Товариства складається з двох членiв. Рiшенням Наглядової ради з числа
членiв було обрано Голову Наглядової ради.
Головними функцiями Наглядової ради Товариства є:
1) визначення стратегiї розвитку Товариства;
2) забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
3) забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних
конфлiктiв;
4) забезпечення ефективної дiяльностi Генерального директора Товариства.
До компетенцiї та повноважень Наглядового органу Товариства вiдноситься:
(1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання,
пов’язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим
законодавством до компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо
iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi
фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним
директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про
розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору
(контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення
ним повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
(6) призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки
Генерального директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка,
хвороба) у випадку, якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з
особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi
умов їх винагороди (оплати працi);
(8) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту)
мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких,
потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення
працiвника за власним бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльноправових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом,
внутрiшнiми положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11) прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача
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майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством
України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з
оцiнювачем майна Товариства;
(12) прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства
та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг, прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором
Товариства;
(13) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади
внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад
Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби
внутрiшнього аудиту Товариства;
(14) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
(15) обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради
Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової
ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства,
визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв
Наглядової ради Товариства;
(17) обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства
вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерами;
(19) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20) прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства
та Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови
Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами
Товариства;
(21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв
акцiонерами;
(22) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах
Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв
скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(23) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв,
встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про
передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або
депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання
таких договорiв;
(24) затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на
участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим
Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
(26) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв
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Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв;
(29) затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав,
що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або
викупу акцiй;
(32) прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв,
депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери
емiтованi Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх
послуг, прийняття рiшення про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
(35) прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та
умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону
України «Про акцiонернi товариства»;
(36) прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж
акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як
акцiонери, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37) заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi
Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального
директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної,
економiчної, цiнової полiтики Товариства;
(38) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття
рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства), затвердження
положень про дiяльнiсть фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв
апарату управлiння Товариства;
(39) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства,
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40) погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення
працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства директорiв Апарату
управлiння Товариства та керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства (крiм випадкiв звiльнення
працiвника за власним бажанням);
(41) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти
тощо), iнших, нiж передбаченi пунктами 27, 28, 42 – 52 цiєї статтi 16.11.1. Статуту, сума яких
(кожного правочину окремо або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує
(а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть, чи
еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в залежностi вiд
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того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо земельних дiлянок та
iншого нерухомого майна, основних засобiв та фондiв Товариства;
(43) прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством
безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним
законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує а) 1 000 000 (один мiльйон)
євро без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi визначений за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину,
або б) 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК
ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше
60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано
належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi
Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi
Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як
Контрольованi Активи;
(44) прийняття рiшень про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством
поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним
законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi
правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або
з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних
прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK
HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як
Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK
HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45) попереднє погодження впровадження та реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, сума кожного
з яких перевищує (а) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть чи
еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi визначений за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, або (б) 10 вiдсоткiв вартостi
активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в залежностi вiд того,
яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(46) надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм фiнансування,
гарантiй, порук третiм особам на суму, що перевищує (а) 1 000 000 (один мiльйон) євро без
податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi визначений за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину,
або (б) 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде
досягнута ранiше, шляхом укладання окремого правочину або декiлькох правочинiв
пов’язаних однiєю метою, включаючи, але не обмежуючись, позиками, кредитами,
використанням iнших засобiв фiнансування (включаючи векселi та облiгацiї);
(47) прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших
форм фiнансування, гарантiй, порук;
(48) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в
заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна,
продукцiї, якщо сума кожного такого правочину перевищує (а) 500 000 (п’ятсот тисяч) євро
без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi визначений за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину,
або (б) 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде
досягнута ранiше;
(49) прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових
iнструментiв на суму, що перевищує (а) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану
вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом
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Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, або (б) 10 вiдсоткiв
вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,в залежностi вiд
того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(50) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у
власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних
прав в iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(51) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу
Товариства або вiдступлення права вимоги Товариства на суму, що перевищує (а) 1 000 000
(один мiльйон) євро без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання
вiдповiдного правочину, або (б) 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства, в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому
пунктi, буде досягнута ранiше;
(52) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть;
(53) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних
осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi
шляхом видачi довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або
без них) для участi в установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або
наглядовому органi юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає
участь, та визначення умов прийняття рiшень такими представниками;
(54) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства
довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких
потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
(55) затвердження перелiку юридичних та фiзичних осiб, з якими Генеральний директор
Товариства має право вчиняти правочини вiд iменi Товариства без додаткового погодження з
Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не
перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi
Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(56) надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних
пiдроздiлiв;
(57) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому
числi на виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(58) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд
iменi Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого
позову;
(59) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства згiдно iз законом та цим Статутом.
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є
Генеральний директор.
Згiдно зi Статутом Товариства, до компетенцiї Генерального директора Товариства належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що
охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi
дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв
Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, в тому числi i
виключної компетенцiї цих органiв, а саме:
(1) здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих,
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що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до
компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i
виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
(2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi
технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi
фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
(3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiкоекономiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та
розвитку, iнших планiв Товариства,
(4) реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
(5) виконує рiшення Загальних зборiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства,
звiтує про їх виконання;
(6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї
дiяльностi;
(7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок
використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням
обмежень, встановлених цим Статутом;
(8) розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за
винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
(9) виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних
зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту.
Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв Товариства
та доповнення порядку денного Загальних зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних
зборiв Товариства;
(10) приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства;
(11) приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення
Генерального директора Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
(12) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад
Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу
Генерального директора Товариства) згiдно з затвердженою Наглядовою радою Товариства
органiзацiйною структурою Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний
розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
(13) за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Апарату управлiння
Товариства;
(14) визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв Апарату управлiння Товариства;
(15) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних
пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату, а за погодженням з
Наглядовою радою Товариства - також директорiв Апарату управлiння Товариства;
(16) самостiйно приймає рiшення щодо створення i участi Товариства у неприбуткових та
громадських органiзацiях;
(17) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та
розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього
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Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення
(дозвiл) Загальних зборiв Товариства або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх
здiйснення;
(18) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв щодо надання чи отримання
Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види,
передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку не перевищує 10
(десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ
Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою
радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(19) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв з надання чи отримання
Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi
чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному випадку не перевищує 10 (десять)
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.»
(«DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60% (шiстдесяти
вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(20) органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або
Загальних зборiв Товариства;
(21) пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо
участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ,
вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб; участь у дiяльностi органiв
управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
(22) пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо
вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних
прав iнших юридичних осiб;
(23) виступає вiд iменi Товариства як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi
колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
(24) визначає умови, укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз
трудовим колективом Товариства та несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
(25) визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв,
визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну
органiзацiю бухгалтерського i фiнансового облiку та забезпечення фiксування фактiв
здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi;
(26) приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
(27) з урахуванням вимог пунктiв 15.12 та 16.11.1 цього Статуту видає довiреностi вiд iменi
Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства
перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi
документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження
(затвердження) яких прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою
Товариства;
(28) розробляє внутрiшнi положення Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту
вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю
Товариства, щодо iнформацiйної полiтики Товариства, про фiлiї, вiддiлення та
представництва Товариства, а також статути дочiрнiх пiдприємств, та надає їх на
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затвердження Наглядовiй радi Товариства;
(29) затверджує посадовi iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства;
(30) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i
третiми особами;
(31) забезпечує ефективне використання активiв Товариства;
(32) приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi,
передбаченi планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;
(33) звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено
вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;
(34) встановлює порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в засобах масової
iнформацiї вiдповiдно до iнформацiйної полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства, та вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та
поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
(35) приймає рiшення та пiдписує вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви,
клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються використання
Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої
особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, мiжнародних
комерцiйних та iнших судах (в тому числi в судах iноземних держав та у мiжнародних
органiзацiях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових,
митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування;
(36) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких
не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних
зборiв Товариства.
Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може
бути змiнено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв
Товариства.
(1) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє й захищає права та законнi iнтереси
Товариства у взаємовiдносинах iз усiма судовими та правоохоронними органами, iншими
державними i громадськими органами й органiзацiями, перед iншими юридичними та
фiзичними особами, розташованими як на Українi, так i за її межами, професiйними й
iншими органiзацiями, зокрема, проводить переговори, укладає договори та iншi правочини з
такими органами, органiзацiями та особами в iнтересах Товариства з урахуванням положень
пунктiв 17.7 та 18.7 цього Статуту, вчиняє будь-якi iншi правочини вiд iменi Товариства в
межах повноважень та компетенцiї, що передбаченi цим Статутом та чинним
законодавством;
(2) самостiйно видає накази, розпорядження, вказiвки та iншi акти управлiння, якi є
обов'язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз
Товариством;
(3) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Товариства;
(4) приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та цього Статуту;
(5) подає на розгляд Наглядової ради Товариства кандидатури на посади, призначення на якi
або звiльнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства;
(6) заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;
(7) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
(8) пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю
Товариства;
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(9) самостiйно приймає рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, пiдписання (укладання)
договорiв, контрактiв та угод за винятком тих, на вчинення (пiдписання, укладання) яких,
вiдповiдно до цього Статуту, потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв або
Наглядової ради Товариства;
(10) укладає правочини (договори, контракти, угоди) та розриває їх, у тому числi трудовi, а
також укладає та розриває правочини, рiшення щодо укладення або розiрвання яких було
прийняте Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами;
(11) приймає рiшення про випуск боргових цiнних паперiв (облiгацiй, векселiв тощо), а
також iнших боргових iнструментiв за винятком тих, на вчинення (пiдписання, укладання)
яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язкове рiшення Наглядової ради
Товариства;
(12) видає довiреностi, доручення та iншi документи в межах власної компетенцiї та
повноважень передбачених цим Статутом, включаючи довiреностi на видачу яких потрiбно
отримати попереднє погодження Наглядової ради згiдно пунктiв 18.7(38) та 18.7(45) цього
Статуту, пiсля отримання вiдповiдного погодження;
(13) приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;
(14) приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
(15) органiзовує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети)
Товариства;
(16) розробляє та подає на погодження Наглядової ради Положення про склад, обсяг та
порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю Товариства;
(17) затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та
функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;
(18) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами
та третiми особами;
(19) приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
(20) звiтує перед Загальними зборами;
(21) звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки та у формах, затвердженими
вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради;
(22) органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв;
(23) пропонує на затвердження та забезпечує втiлення суттєвих питань стратегiї розвитку
Товариства;
(24) укладає колективний договiр вiд iменi Товариства;
(25) виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та
врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства.
Ревiзiйна комiсiя складається з двох членiв - юридичних осiб.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною
комiсiєю.
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1) контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та
планiв розвитку Товариства;
(2) контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину,
комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на
предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3) контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв
Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi,
дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
(4) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та
повнотою виплати дивiдендiв;
(6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7) контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання
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коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку
Товариства;
(8) контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень
щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових
операцiй;
(9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором Товариства;
(10) перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка
рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного
облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання
рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14) складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15) надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
(1) отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали,
бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених
на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї
Товариства про надання такої iнформацiї та документiв;
(2) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства, вимагати скликання
позачергових Загальних зборiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства
та нарад Генерального директора Товариства;
(3) оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi
та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
(4) вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв
Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення
перевiрок;
(5) вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його
посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(6) проводити службовi розслiдування;
(7) отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
(8) залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх
консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(10) iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними
положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
(1) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
(2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та
iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
(3) доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення;
(4) негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi
пiд час перевiрок:
(5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та
за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
(6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7) готувати висновки по рiчних звiтах та балансах.
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЫДПОВЫДАЛЬНЫСТЮ
"ДТЕК"

34225325

83055Україна м.Донецьк
бульвар Шевченко,
буд.11

99.922750000000

Iншi юридичнi особи - 6 осiб

д/в

д\вд/в д/в д/в

0.00177

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Фiзичнi особи - 24725 осiб

д/н д/н д/н

0.075480000000

Усього

100.00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу, осiб - 25661
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, в тому числi, якi працюють за сумiсництвом,
осiб - 124.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв - 1 927 052,1 тис. гривен.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради ПАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Данi вiдсутнi - посадова особа є юридичною особою.
6.1.8. Опис
Обраний на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол б/н вiд 04.08.2011 р.)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
34225325
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Данi вiдсутнi - посадова особа є юридичною особою.
6.1.8. Опис
Обраний рiшенням Загальних зборiв Товариства (протокол № 10 вiд 29.04.2010 р.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя DTEK HOLDINGS B.V. (ДТЕК ХОЛДIНГС Б.В.)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
34334895
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юридична особа не є резидентом України. Зазначений реєстрацiйний номер є номером у
реєстрi Торгової палати м. Амстердам (Нiдерланди).
6.1.8. Опис
Обраний до Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" рiшенням Загальних
зборiв Товариства (протокол № 12 вiд 25.07.2011 року).
Обовязки
(1) брати участь у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної
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комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом.
(3) не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї ПАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя DTEK INVESMENTS B.V. (ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В.)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
34284942
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юридична особа не є резидентом України. Зазначений реєстрацiйний номер є номером у
Торговельному реєстрi Комерцiйной палати м. Амстердам (Нiдерланди).
6.1.8. Опис
Обраний до Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" рiшенням Загальних
зборiв Товариства (протокол № 12 вiд 25.07.2011 року).
Повноваження:
(1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та будь-якi документи без
обмежень, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з
дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документiв;
(2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства
щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
(3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти
їх фактичну наявнiсть;
(4) вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення
питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням
зловживань, вчинених працiвниками Товариства та/або його посадовими особами;
(5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати
для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв;
(7) вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
(8) вимагати особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб.
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Обовязки:
(1) брати участь у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної
комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом.
(3) не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Генеральний директор ПАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронiн Сергiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 520999 24.02.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконуючий обовязки Генерального директора ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
Технiчний директор ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ".
6.1.8. Опис
Обраний рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.04.2011 року (протокол № 11 вiд
19.04.2011 року)
Генеральний директор Товариства зобов'язаний:
(1) виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства,
прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом;
(2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
(3) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у
вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
(4) не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних
приватних цiлях;
(5) не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю
Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому
вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову
репутацiю Товариства;
(6) своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких
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вiн володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння
iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що
будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою
особою.
Генеральний директор Товариства дiє на пiдставi цього Статуту та локальних нормативних
актiв Товариства, вирiшуючи всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та
зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства, та Ревiзiйної комiсiї в тому числi виключної
компетенцiї цих органiв управлiння. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним
зборам i Наглядовiй радi Товариства, органiзує та забезпечує виконання їх рiшень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер ПАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кацюба Людмила Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 581459 29.01.2002 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Пiллар" - перший заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Призначена на посаду наказом Генерального директора № 244-К вiд 14.08.2006 року
Основнi завдання:
- формування повної, достовiрної iнформацiї про господарськi процеси i результати
дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, необхiдної для оперативного керування i
управлiння, а також необхiдної для прийняття рiшень власником, iнвесторами,
постачальниками, покупцями, кредиторами, фiнансовими, податковими, статистичними i
банкiвськими установами й iншими зацiкавленими органами й органiзацiями;
- забезпечення рацiональної органiзацiї бухгалтерсько облiку виробничо - господарської
дiяльностi Товариства згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в України" вiд 16.07.99р. за N 996-Х1У та на основi максимальної централiзацiї i
механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського
облiку та контролю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

45

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
Дата
видачі, орган,
внесення
який видав)* або
до
ідентифікаційний реєстру
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради
ПАТ " ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

Компанiя DTEK
HOLDINGS LIMITED
(ДТЕК ХОЛДIНГЗ
ЛIМIТЕД)

д/н д/н д/н

08.04.2009

5

0.00000000000

5

0

0

0

Член Наглядової ради

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДТЕК"

д/в 34225325
Виконавчий
комiтет Донецької
мiської ради

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї
ПАТ " ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

Компанiя DTEK
HOLDINGS B.V.
(ДТЕК ХОЛДIНГЗ
Б.В.)

д/в д/в д/в

10

0.00000000000

10

0

0

0

д/в д/в д/в

3

0.00000000000

3

0

0

0

200

0.00000000000

200

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

Компанiя DTEK
Член ревiзiйної комiсiї
INVESMENTS B.V.
ПАТ " ДТЕК
(ДТЕК IНВЕСТМЕНТС
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
Б.В.)

Генеральний директор
ПАТ " ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

Воронiн Сергiй
Анатолiйович

АЕ 520999
24.02.1997 1ВМ
Павлоградського
МВУМВС України
в
Днiпропетровськiй
областi

Головний бухгалтер
ПАТ " ДТЕК

Кацюба Людмила
Михайлiвна

ВЕ 581459
29.01.2002

16.04.2007 5541411930 99.92275000000 5541411930

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника
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ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

Кiровським РВ
ДМУ УМВС
України в
Донецькiй обл.
Усього 5541412148

99.922754

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДТЕК""

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

34225325

Дата
Місцезнаходження внесення
до реєстру
83001 Україна
Донецька д/н мiсто
Донецьк бульвар
Шевченко

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

д/н

д/н д/н д/н

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

16.04.2007 5541411930 99.922700000000 5541411930

Дата
внесення
до реєстру

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

0

0

привілейовані
на
пред'явника

0

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

0

0.00000000000

0

0

0

0

99.92275

5541411930

0

0

0

Усього 5541411930

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
15.03.2012
99.920000000000
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА БУЛО ВКЛЮЧЕНО ТАКI
ПИТАННЯ: 1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт
Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2012 роцi. 3. Звiт Наглядової ради
Товариства за 2011 рiк. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi
Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 6.
Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi. 7. Про
нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2011
роцi. 8. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 9. Вiдкликання та дострокове припинення
повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Про надання згоди на вчинення Товариством у 2012 роцi значних правочинiв та правочинiв,
щодо яких є заiнтересованiсть. з ПЕРШОГО питання порядку денного вирiшили: 1.1.Обрати
лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi: Голова
комiсiї - Бойко Андрiй Валентинович Члени комiсiї: Федорова Надiя Володимирiвна Цвiров
Леонiд Євгенович Палеха Юлiя Володимирiвна 1.2. Затвердити регламент роботи рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Товариства (додається). з ДРУГОГО питання порядку денного
вирiшили: 2.1. Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» про
результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» за 2011
рiк (додається). 2.2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» у 2012 роцi. (додається) з ТРЕТЬОГО питання порядку денного
вирiшили: 3.1. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» за 2011
рiк (додається). з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного вирiшили: 4.1. Затвердити Звiт
Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» за 2011 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової
звiтностi ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» за 2011 рiк (додається). з П'ЯТОГО питання
порядку денного вирiшили: 5.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» за 2011 рiк (Баланс та Звiт про фiнансовi результати) (додається). з
ШОСТОГО питання порядку денного вирiшили: 6.1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за
пiдсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» у 2011 роцi, розподiл прибутку не
затверджувати. з СЬОМОГО питання порядку денного вирiшили: 7.1. У зв’язку з вiдсутнiстю
прибутку за пiдсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» у 2011 роцi нарахування
та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» за 2011 рiк не здiйснювати. з ВОСЬМОГО питання порядку денного
вирiшили: 8.1. Внести та затвердити змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8.2. Доручити
Головi та Секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Статут ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв. 8.3.
Доручити та уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здiйснення
державної реєстрацiї Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» в новiй редакцiї,
затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства, самостiйно або доручивши це iншим
особам, в порядку, встановленому чинним законодавством України. з ДЕВ'ЯТОГО питання
порядку денного вирiшили: 9.1. Вiдкликати та припинити повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» у повному складi, а саме: Андропова Iрина
Олександрiвна, Полосiн Олександр Вiкторович. з ДЕСЯТОГО питання порядку денного
вирiшили: 10.1. Обрати на 3 роки Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» у
складi: DTEK Investments B.V. (ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В.) та DTEK Holdings B.V. (ДТЕК
ХОЛДIНГЗ Б.В.). з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного вирiшили: 11.1. Попередньо
схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» в ходi
звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих
Загальних зборiв правочинiв предметом яких будуть купiвля-продаж вугiлля, ПММ,
електроенергiї, газу, надання послуг з транспортного перевезення вугiльної продукцiї, на суму,
яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi
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Товариства за 2011 рiк. 11.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» протягом одного року з дня проведення цих Загальних
зборiв наступних значних правочинiв, предметом яких є: 1) отримання Товариством поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги на загальну суму не бiльше 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв)
доларiв США, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ
Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шiстдесяти
вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи; 2) отримання
Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну
суму не бiльше 900 000 000 (дев’ятсот мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалент цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначенiй за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення правочину, з ефективною ставкою не бiльш як: 13 % у доларах США та євро, 16 % у
росiйських рублях, 25 % у гривнi та на строк, що не перевищує 5 (п‘ять) рокiв; 3) забезпечення
Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.»
(«DTEK HOLDINGS B.V.») або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв)
акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї «ДТЕК
ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК
ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи, за договорами
фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй шляхом укладення Товариством договорiв поруки,
гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорiв застави
належних Товариству акцiй чи корпоративних прав та/або за договорами iпотеки, на загальну
суму не бiльше 2 000 000 000 (два мiльярда) доларiв США, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не
перевищує 5 рокiв; 4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або iнших юридичних осiб,
бiльше 60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано
належить компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi
Наглядовою радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи або якi визначенi Наглядовою
радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи,
за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютнопроцентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо), шляхом укладення Товариством
договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням
договорiв застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав та/або за договорами
iпотеки, на загальну суму не бiльше 2 200 000 000 (два мiльярда двiстi мiльйонiв) доларiв США,
або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 рокiв. 11.3.
Товариство має право вчиняти зазначенi у пунктах 11.1., 11.2. цього рiшення правочини, щодо
яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, тiльки за
умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу на вчинення
кожного iз вказаних у пунктах 11.1. та 11.2. цього рiшення правочину. 11.4. Надати згоду на
вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв
правочинiв iз заiнтересованiстю з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством
правочинiв, визначених у пунктах 11.1. та 11.2. цього рiшення, а саме: з компанiєю «ДТЕК
ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або iншими юридичними особами, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою
радою компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ТОВ "Обєднана реєстрацiйна компанiя"
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

83050 Україна Донецька д/н мiсто Донецьк вул. Унiверситетська,
буд.52

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ507121

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.12.2009

Міжміський код та телефон

(062)337-03-41

Факс

(062)337-03-41

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Iнформацiя вiдсутня

ТОВ "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг"
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33262696

Місцезнаходження

03680 Україна Київська д/н мiсто Київ вул. Горького, 172 оф.1014

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво №3

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.04.2010

Міжміський код та телефон

(044)521-20-15

Факс

(044)362-90-84

Вид діяльності

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

Опис

Iнформацiя вiдсутня

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Всеукраїнський
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної депозитарiй цiнних паперiв"
особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ д/н мiсто Київ вул. Тропiнiна,буд.7-г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР
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Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-41

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Iнформацiя вiдсутня

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної "МАКАУДИТСЕРВIС"
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

83055 Україна Донецька д/н мiсто Донецьк пр. Театральний 7, оф.
515

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

(062)334-35-08

Факс

(062)334-35-08

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Iнформацiя вiдсутня

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної ПФТС"
особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2167206

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ д/н мiсто Київ вул. Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АД №034421

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть - дiяльнiсть органiзаторiв торгiвлi

Опис

Iнформацiя вiдсутня
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

1

2

3

4

5

04.06.2010

339/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000074306

Форма
Номінальна
існування та вартість акцій
форма випуску
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Документарні
іменні

0.250

5545696000

1386424000.000

100.00000000000

Акцiї Товариства включенi до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру. Рiшення Операцiйного управлiння ПФТС вiд
13.10.2011 року.

Опис

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16.12.2004

199/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

Опис

16.12.2004
Опис

Сума
Термін
виплачених
Дата
виплати
процентів за погашення
процентів звітний період облігацій
(грн.)

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

200/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року
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16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

201/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

202/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

203/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

204/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

205/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

206/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

207/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року
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16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

208/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

209/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

210/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

211/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

212/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

213/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

214/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року
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16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

215/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

216/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

217/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

218/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

219/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

220/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

221/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року
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16.12.2004
Опис

16.12.2004
Опис

19.12.2006
Опис

29.08.2007
Опис

29.08.2007
Опис

29.08.2007
Опис

14.12.2007
Опис

222/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

0.001000000000

01.01.2020

0.00

01.01.2020

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

223/2/04

ДКЦПФР

1000000.000

2

Бездокументарні
іменні

2000000.000

Згiдно мирової угоди дату погашення та термiн виплати процентiв змiнено на 01.01.2020 року

798/2/06

ДКЦПФР

5000000.000

26

Бездокументарні
іменні

130000000.000

0.001000000000

20.12.2013

0.00

20.12.2013

5000000.000

20

Бездокументарні
іменні

100000000.000

0.001000000000

10.07.2014

0.00

10.07.2014

5000000.000

20

Бездокументарні
іменні

100000000.000

0.001000000000

10.07.2015

0.00

10.07.2015

5000000.000

22

Бездокументарні
іменні

110000000.000

0.001000000000

10.07.2016

0.00

10.07.2016

5000000.000

20

Бездокументарні
іменні

100000000.000

15.000000000000

01.01.2015

15032973.68

02.01.2015

Iнформацiя вiдсутня

512/2/07

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня

513/2/07

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня

514/2/07

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня

984/2/07

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня

57

14.12.2007
Опис

14.12.2007
Опис

14.12.2007
Опис

14.12.2007
Опис

28.04.2009
Опис

985/2/07

ДКЦПФР

5000000.000

24

Бездокументарні
іменні

120000000.000

15.000000000000

01.01.2016

18041343.27

02.01.2016

5000000.000

24

Бездокументарні
іменні

120000000.000

15.000000000000

01.01.2017

18041343.27

02.01.2017

5000000.000

25

Бездокументарні
іменні

125000000.000

15.000000000000

01.01.2018

18800067.12

02.01.2018

5000000.000

25

Бездокументарні
іменні

125000000.000

15.000000000000

02.01.2019

18826738.38

02.01.2019

5000000.000

30

Бездокументарні
іменні

150000000.000

15.000000000000

30.09.2010

28109589.06

31.07.2012

Iнформацiя вiдсутня

986/2/07

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня

987/2/07

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня

988/2/07

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня

145/2/09

ДКЦПФР

Iнформацiя вiдсутня
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У сiчнi 1965 року створено трест "Павлоградвугiлля", а в 1975 роцi засновано виробниче
об'єднання по видобутку "Павлоградвугiлля", до складу якого увiйшли шахти i допомiжнi
пiдприємства, технологiчно пов'язанi з вуглевидобутком. В1996 роцi вiдповiдно до законiв
України "Про пiдприємництво", "Про пiдприємства в Українi", "Про господарськi
товариства", Указiв Президента України № 224 вiд 11 травня 1994 року "Про холдинговi
компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї", №116 вiд 7 лютого
1996р."Про структурну перебудову вугiльної промисловостi", згiдно наказу Мiнвуглепрому
України вiд 16 вересня 1996 року № 463 "Про створення ДВАТ шляхом перетворення
державних пiдприємств Мiнвуглепрому". Державнi пiдприємства були перетворенi в
державнi вiдкритi товариства. Вiдповiдно з "Положенням про холдинговi компанiї, утворенi
в процесi корпоратизацiї та приватизацiї, затвердженим Указом Президента України вiд 11
травня 1996р. № 224, з погодженням Антимонопольного комiтету України вiд 17.07.96 р. №
07/78-р та Мiнiстерства економiки України (лист вiд 04.09.96 р. № 22-49/323) та згiдно
наказу Мiнвуглепрому України вiд 18 вересня 1996 р. № 473 " Про затвердження державної
холдингової компанiї "Павлоградвугiлля" на базi державного акцiонерного товариства "
Павлоградвугiлля" утворено Компанiю ДХК "Павлоградвугiлля", яка виконує функцiї
управлiння дочiрнiми пiдприємствами та структурними пiдроздiлами. З iнiцiативи
Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї i керiвництва холдингової компанiї
"Павлоградвугiлля", Президент пiдписав Указ № 185 вiд 03.03.03 р. "Про заходи щодо
роздержавлення вiдкритого акцiонерного товариства Державна холдингова компанiя
"Павлоградвугiлля". Мiнiстерство палива та енергетики України в березнi 2003 року
передало Фонду державного майна України пакети акцiй дочiрнiх пiдприємств ВАТ "ДХК
"Павлоградвугiлля", а Фонд передав компанiї. Здiйснено iнвентаризацiю майна ДХК
"Павлоградвугiлля" i дочiрнiх пiдприємств. Проведено незалежну оцiнку пакетiв акцiй i
майна. Державною комiсiєю з цiнних паперiв i фондового ринку 2 жовтня 2003р. здiйснена
реєстрацiя випуску акцiй ВАТ "ДХК "Павлоградвугiлля" з урахуванням результатiв
експертної оцiнки його майна i пакетiв акцiй дочiрнiх пiдприємств, що переданi в статутний
фонд Компанiї. Наказом Фонду № 20-ДП вiд 13.10.03р. прийняте рiшення про приватизацiю
ВАТ "ДХК "Павлоградвугiлля" шляхом продажу його акцiй. Мiнпаливенерго i Фонд
держмайна України видали спiльний наказ вiд 01.08.03 р. № 403/1356, у якому передбачена
реорганiзацiя компанiї в одну юридичну особу. На виконання ФДМУ № 2145 вiд
28.11.2003р. "Питання реорганiзацiї ВАТ "ДХК "Павлоградвугiлля" у структурi ВАТ "ДХК
Павлоградвугiлля" на базi колишнiх дочiрнiх пiдприємств ВАТ "ДХК "Павлоградвугiлля"
створенi фiлiї.
З 19.11.03 р. до 01.06.04 р. проводиться пiльговий продаж акцiй ВАТ "ДХК
"Павлоградвугiлля".
Конкурс з продажу пакету акцiй ВАТ "ДХК "Павлоградвугiлля" вiдбувся 30.06.04 р. ВАТ
"Авдiївський коксохiмiчний завод" затверджено переможцем конкурсу з продажу пакету
акцiй ВАТ "ДХК "Павлоградвугiлля" розмiром 92,11% статутного фонду Товариства та
кiлькiстю акцiй 5107914200 штук (наказ ФМДУ № 1279 вiд ЗО.06.04 року).
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 15 жовтня 2004 року, вiдкрите
акцiонерне товариство "Державна холдингова компанiя "Павлоградвугiлля" було
перейменоване у Вiдкрите акцiонерне товариство "Павлоградвугiлля", Товариство є
правонаступником майнових прав та обов'язкiв виробничого об'єднання "Павлоградвугiлля",
Державного вiдкритого акцiонерного товариства "Павлоградвугiлля".
Фонд державного майна України 28 березня 2007 року на ФБ "IННЕКС" продав 7,8 % акцiй
ВАТ "Павлоградвугiлля", що належали державi ТОВ "ДПЕК". Внаслiдок операцiї купiвлiпродажу пакету акцiй ВАТ "Павлоградвугiлля" мiж ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"
та ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" 10.08.2007 року власником пакету
простих iменних акцiй у кiлькостi 5 541 411 930 штук, що становить 99,9227 % Статутного
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фонду Товариства стало ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" (пiсля змiни
найменування у березнi 2012 року - ТОВ "ДТЕК").
19.04.2011 року згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства Товариство було змiнено тип
акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне, а також внесено змiни у найменування з
"Павлоградвугiлля" на "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ".
Протягом 2012 року було здiйснено перехiд на дворiвневу модель управлiння - лiквiдовано
шахти як вiдокремленi структурнi пiдроздiли, а натомiсть були створенi шахтоуправлiння як
виробничi структурнi пiдроздiли.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та
інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним періодом
Протягом 2012 року було розпочато перехiд з трирiвневої моделi управлiння на дворiвневу, а
саме було лiквiдовано шахти як фiлiї та створено шахтоуправлiння як виробничi структурнi
пiдроздiли.
Наразi створено 5 шахтоуправлiнь: ВСП "ШАХТОУПРАВЛIННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ",
ВСП "ШАХТОУПРАВЛIННЯ ДНIПРОВСЬКЕ", ВСП "ШАХТОУПРАВЛIННЯ iменi
ГЕРОЇВ КОСМОСУ", ВСП "ШАХТОУПРАВЛIННЯ ТЕРНIВСЬКЕ", ВСП
"ШАХТОУПРАВЛIННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ".
Крiм того, продовжують функцiонувати фiлiї Товариства:
1. Фiлiя "Соцвугiлля" - вул. Ленiна, буд.76, М.Павлоград, Днiпропетровської обл., 51400,
дiяльнiсть - туристичнi агентства та бюро подорожей.
2. Фiлiя "Вантажно-транспортне пiдприємство "Павлоградвантажтранс"- 51400 М.Павлоград,
Днiпропетровської обл., вул. Днiпровська , буд. 213; дiяльнiсть- перевезення видобутого
вугiлля та iнших вантажiв по власних залiзничних колiях власними вагонами та вагонами
залiзницi.
3. Фiлiя "Павлоградське енергопiдприємство" - 51400 , м.Павлоград, Днiпропетровської обл.,
вул.Степового Фронту,9; дiяльнiсть -виробiток теплової енергiї, постачання пiдприємств,
органiзацiй та громадян тепловою енергiєю та електроенергiєю.
4. Фiлiя "Павлоградська автобаза" - вул.Тернiвська, 25, М.Павлоград, Днiпропетровська
область, 51412, дiяльнiсть- задоволення потреб пiдприємств, органiзацiй в автотранспортних
послугах.
5. Фiлiя "Павлоградське спецiалiзоване пiдприємство по гасiнню териконiв та рекультивацiї
земель" - вул.Щорса, 71, с.Богданiвка, Павлоградський район, Днiпропетровська область,
51464, дiяльнiсть- рекультивацiя пiдроблених шахтами земель.
6. Фiлiя "Павлоградське управлiння по матерiально-технiчному постачанню" - 51400
м.Павлоград Днiпропетровської обл. вул. Тернiвська,5; дiяльнiсть- забезпечення виробничих
структурних пiдроздiлiв, фiлiй та iнших пiдприємств продукцiєю матерiально-технiчного
призначення.
8. Фiлiя "Павлоградське регiональне управлiння по водопостачанню та очистцi
каналiзацiйних стокiв" - вул. Луганська, 1, м. Павлоград, Днiпропетровська область, 51400,
дiяльнiсть - видобуток пiдземних вод, бурiння свердловинна воду, централiзоване
водопостачання, збiр, очищення та розподiлення води.
9. Фiлiя "Учбово-курсовий комбiнат" - вул. Маяковського, 31, м. Тернiвка, Днiпропетровська
область, 51500 дiяльнiсть - пiдготовка нових робiтникiв початкового рiвня квалiфiкацiї,
перепiдготовка та навчання робiтникiв другим професiям, пiдвищення квалiфiкацiї
робiтникiв.
10. Фiлiя "Управлiння технiчного контролю якостi вугiлля та стандартiв" - 51400, м.
Павлоград,Днiпропетровської обл., вул.Днiпровська, 213 , дiяльнiсть- проведення хiманалiзiв
усiх поставлених проб видобутого та вiдвантаженого вугiлля, проведення хiмiчних проб
вугiлля, проведення вiдбору та роздрiбнювання проб рядового вугiлля.
11. Фiлiя "Пансiонат "Захiдний Донбас"- вул.Комсомольська, 17, м. Алушта, АР Крим, 98500,
дiяльнiсть - надання мiсця для короткотермiнового проживання в лiтнiх будиночках пiд час
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вiдпускного перiоду.
12. Фiлiя "Санаторiй - профiлакторiй "Самара" - м.Тернiвка, Днiпропетровська обл., 51500,
дiяльнiсть - медична практика та медичне обслуговування й оздоровлення працiвникiв
Товариства.
13. Фiлiя "Павлоградське управлiння з монтажу, демонтажу i ремонту гiрничошахтного
обладнання"
14. Фiлiя "Центральна збагачувальна фабрика Павлоградська" - дiяльнiсть - збагачення
вугiлля.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до
Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №
996 (зi змiнами та доповненнями).
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк є першою рiчною фiнансовою
звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до
МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного
застосування редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2012 фiнансового року. Ця
редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих,
справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає
поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства. Так, оцiнка для цiлей пiдготовки
першої фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством була проведена у 2011 роцi.
Текст аудиторського висновку
Витяг з тексту аудиторського висновку вiд 10 березня 2013 року щодо фiнансової звiтностi
Товариства станом на 31.12.2012 року.
Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства було здiйснено ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МАКАУДИТСЕРВIС»; ЄДРПОУ 21994619;
мiсцезнаходження: м. Донецьк, пр. Театральний, б. 7, оф. 515; Свiдоцтво АПУ про внесення
до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1988 вiд 23.02.2001 року, №99. За результатами
перевiрки було складено Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) вiд 10.03.2013
року.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»,
фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних
паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700
«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї
думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з
iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена
Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР
вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом України «Про цiннi папери та
фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складаннi висновку аудитори керувалися «Положенням щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку»,
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затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19
грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтента цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд 29.09.2011 р. № 1360.
При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть»
Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi
етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту,
особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало.
Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики:
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та
нормативними актами України:
- «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та
доповненнями (надалi ЗУ № 3480);
- «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96
ВР зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями
(надалi – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями
(надалi ЗУ № 3125);
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у
сферi здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi, а саме:
- баланс станом на 31.12.2012 року;
- звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2012 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк є першою рiчною фiнансовою
звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до
МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного
застосування редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2012 фiнансового року. Ця
редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих,
справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає
поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства. Так, оцiнка для цiлей пiдготовки
першої фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством була проведена у 2011 роцi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах
протягом звiтного перiоду.
Безумовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського
облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку
загального подання фiнансової звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi
докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової
звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи
електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як
вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї.
Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у
звiтностi в електроннiй формi.
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У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване
на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих
помилок.
Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю акцiонерного товариства.
Аудитором було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує
(чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в
сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi
пiдприємства на протязi 3-х рокiв (2010-2012) встановлено динамiку збiльшення об’ємiв
виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. Управлiнський персонал
акцiонерного товариства планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та
подальшого розвитку.
Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi
докази для висловлення думки аудиторiв.
На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» станом на 31.12.2012 року та її
фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату i
вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення
аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся фiнансова звiтнiсть
складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить
iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є
суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування
МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ
є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування
всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк, згiдно вимог
українського законодавства Компанiєю було застосовано форми фiнансової звiтностi,
затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р № 87. Зазначенi форми
звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов’язання, статтi доходiв та
витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану
Компанiї та результатiв її дiяльностi за 2012 рiк.
Згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi
змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства.
Станом на 31.12.2012р. резервний капiтал враховується у складi нерозподiленого прибутку,
та у окрему статтю (рядок 340 «Резервний капiтал») не видiлявся.
Станом на 31.12.2012 року у балансi Товариства вiдображенi непокритi збитки накопиченi за
попереднi роки у сумi 1 319,148 млн.грн. Слiд зауважити, що у 2012 роцi спостерiгається
зменшення збиткiв накопичених за попереднi роки на суму 373,915 тис. грн.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi
дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв,
зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
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Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi МСФЗ
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан
(Балансу) у вiдповiдностi з МСФЗ на початок перiоду Товариство здiйснило коригування
сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi з НП(С)БОУ.
Перехiд вiд ранiше застосованих НП(С)БОУ до МСФЗ вплинув на власний капiтал
Товариства.3. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у
вiдповiдностi МСФЗ.
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю поточних зобов’язань за розрахунками з
бюджетом за НП(С)БОУ i вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
Згорнення ПДВ в авансах виданих з податковим кредитом в сумi (5 406) тис. грн;
Iншi коригування в сумi 2 тис. грн.
Таким чином, власний капiтал ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ», станом на 31.12.2012
року згiдно з МСФЗ зменшився на 564 968 тис. грн. порiвняно з фiнансовою звiтнiстю
складеною за НП(С)БОУ i становить 2 843 913 тис. грн.
Iнша допомiжна iнформацiя - Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог,
визначених п.2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням
ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається
шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань,
прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних
рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї
положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля
закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити
про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у
встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального
розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї».
Аудитор констатує, що розмiр чистих активiв ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» бiльше
розмiру статутного капiталу товариства на 1 458 млн. грн., який задовольняє вимогам ст. 155
ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї
разом з фiнансовою звiтнiстю
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не
мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Прийняття рiшень загальними зборами
акцiонерiв, наглядовою радою про вiдчуження майна товариства в обмiн на корпоративнi
права, укладання кредитних договорiв на значну суму, у звiтному роцi не вiдбувалось.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720
«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi
подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi
41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що
iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i
визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
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ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть
була суттєво викривлення у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних
паперiв та подається до Комiсiї.
Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй),
учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його
предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не
мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть
законодавству у частинi вимог до закону
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства.
Згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», Наглядова рада акцiонерного
товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови
наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з
акцiонерами та/або iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен
вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря.
Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в
товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом
України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Органiзацiя роботи органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу,
Господарського кодексу, Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про
цiннi папери та фондовий ринок», Закону України «Про Нацiональну депозитарну систему та
особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi» та iнших нормативних актiв.
В Товариствi забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил
та процедур корпоративного управлiння, якими гарантується реалiзацiя прав та iнтересiв
акцiонерiв Товариства, та органiзацiя взаємодiї мiж Наглядовою радою, Генеральним
директором Товариства та його акцiонерами.
Керiвництво сприяє пiдвищенню взаємодiї Товариства з його акцiонерами та iншими
учасниками ринку цiнних паперiв.
Спостерiгається пiдвищення iнформацiйної прозоростi Товариства в iнтересах акцiонерiв
Товариства i потенцiйних iнвесторiв шляхом своєчасного розкриття повної та достовiрної
iнформацiї про Товариство у вiдповiдностi до вимог законодавства щодо розкриття
iнформацiї i добровiльно встановлених Товариством зобов’язань.
Системи облiку прав власностi на акцiї Товариства органiзована вiрно.
Налагоджена взаємодiя з органами державної влади України, Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку, зберiгачами, депозитарiями, реєстратором, Фондом державного
майна України, учасниками Нацiональної депозитарної системи України, Мiнiстерством
енергетики та вугiльної промисловостi України, професiйними асоцiацiями, громадськими
органiзацiями з питань корпоративного управлiння, регулювання майнових вiдносин та обiгу
цiнних паперiв Товариства.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про
акцiонернi товариства».
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було
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отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України
«Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у
роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного
товариства.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства «ПАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» здiйснюється вiдповiдно до Статуту.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- ревiзiйна комiсiя,
- генеральний директор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам
Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування
органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують
функцiонування органiв корпоративного управлiння.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про
акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Протягом звiтного року одноосiбний виконавчий орган ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» - Генеральний директор здiйснювали поточне управлiння
фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом
акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом
звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї пов’язана з забезпеченням в установленому
порядку реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за використанням коштiв та
матерiальних цiнностей, їх збереження, ведення i достовiрностi бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення встановлених недолiкiв,
порушень попередження їх в подальшому.
На дату надання цього аудиторського звiту ревiзiйною комiсiєю товариства не надано звiту
про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй
контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень
через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури
необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або
помилки.
Полiтичнi та макроекономiчнi ризики ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля» за 2012 звiтний рiк
Податкове навантаження:
Цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може
привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого
прибутку. Основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть емiтента у
податковому просторi є Податковий Кодекс України.
Ризики, пов’язанi з невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi:
Вплив регуляторних ризикiв є незначним. Регуляторнi ризики виникають внаслiдок
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державного цiноутворення на вугiльних ринках України. На пiдприємствi повноцiнно
функцiонує система ризик-менеджменту, яка дає можливiсть своєчасно виявити ризики (у
т.ч. потенцiйнi) та розробити заходи для запобiгання можливостi реалiзацiї даних ризикiв, а
також – для зниження негативних наслiдкiв (у випадку їх реалiзацiї).
Ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю:
Товариство є мало залежним вiд полiтичної нестабiльностi, а тому зазначений ризик є
незначним.
Ризики, пов’язанi iз рецесiєю чи зниженням темпiв економiчного розвитку:
Зниження темпiв економiчного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягiв
виробництва, що матиме наслiдком зменшення доходiв Товариства, що може привести до
зниження попиту на вугiлля i вiдповiдно – зниженню темпiв росту виробництва. З iншої
сторони, при зниженнi виробництва в Українi, знизиться попит на вагони та вартiсть з/д
перевезення.
Ризики, пов’язанi iз зростанням iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у
майбутньому:
Зазначений ризик є незначним, оскiльки основною продукцiєю Товариства є видобуток
вугiлля, розрахунки за яке в цiлому у ланцюгу "виробник-постачальник-споживач"
вiдбуваються на досить високому рiвнi. У фiнансовий план витрати складаються з
урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї.
Ризики, пов’язанi з неефективною судовою системою
До ризикiв, пов’язаних з неефективною судовою системою, вiдносяться: суб’єктивне
оцiнювання судом доказiв по справi; неоднозначне трактування судами рiзних iнстанцiй
норм матерiального та процесуального права; вiдмiннiсть позицiї суддiв з однiєї категорiї
спорiв.
Ризики, пов’язанi з обмеженням на валютнi операцiї.
Вплив валютного ризику є обмеженим, оскiльки Товариство здiйснює бiльшу частину
продажiв i несе велику частину витрат у нацiональнiй валютi. Валютний ризик виникає
переважно у вiдношеннi закупiвель, пов'язаних з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв.
Валютний ризик управляється на рiвнi ДТЕК.
Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками.
Менеджмент iнформований i розумiє, як ризики впливають на досягнення цiлей
пiдприємства. Усi рiшення Товариства приймаються з врахуванням iснуючих, а також
потенцiйних загроз i можливостей.
Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи:
- регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та
операцiйних цiлей;
- забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризикапетиту;
- обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику
та вартiсть заходiв з їх управлiння;
- здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками;
- рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi компанiї нерацiонально чи
неможливо.
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури та виконанi спостереження та перевiрки.
Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання,
структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування,
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» наражається на зовнiшнi
та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ», включає наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик – менеджменту;
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- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне
керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» в наслiдок шахрайства.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
Добування та реалiзацiя кам`яного вугiлля.
Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн.
Основнi споживачi: ТОВ "ДТЕК", ТОВ ДТЕК Трейдiнг.
Основнi постачальники: ПАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", ПАТ "НВК "ГIРНИЧI
МАШИНИ", ТОВ "Першотравенський РМЗ", DTEK Holdings Limited.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.
Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Сума iнвестицiй ,
2007 рiк - 551,4 млн.грн.,
2008 рiк - 999,6 млн.грн.,
2009 рiк - 1 037,6 млн.грн.,
2010 рiк - 988,9 млн.грн.,
2011 рiк - 1 млрд 479 млн., 898 тыс. грн., з них на пiдтримку виробничих потужностей 1
млрд. 146 млн. 232 тис. грн.,
2012 рiк - 866,153 млн.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація
щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2012 року на балансi ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" облiковуються
основнi засоби в сумi: первiсна вартiсть 9 30 033 тис.грн., накопичений знос 1 907 226
тис.грн, залишкова вартiсть 7 122 807 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності
від законодавчих або економічних обмежень
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В ходi аудиторської перевiрки була дана оцiнка факторам ризику, якi можуть впливати на
дiяльнiсть Товариства, а саме:
Податкове навантаження:
Цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може
привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого
прибутку. Основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть емiтента у
податковому просторi є Податковий Кодекс України.
Ризики, пов’язанi з невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi:
Вплив регуляторних ризикiв є незначним. Регуляторнi ризики виникають внаслiдок
державного цiноутворення на вугiльних ринках України. На пiдприємствi повноцiнно
функцiонує система ризик-менеджменту, яка дає можливiсть своєчасно виявити ризики (у
т.ч. потенцiйнi) та розробити заходи для запобiгання можливостi реалiзацiї даних ризикiв, а
також – для зниження негативних наслiдкiв (у випадку їх реалiзацiї).
Ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю:
Товариство є мало залежним вiд полiтичної нестабiльностi, а тому зазначений ризик є
незначним. Ризики, пов’язанi iз рецесiєю чи зниженням темпiв економiчного розвитку:
Зниження темпiв економiчного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягiв
виробництва, що матиме наслiдком зменшення доходiв Товариства, що може привести до
зниження попиту на вугiлля i вiдповiдно – зниженню темпiв росту виробництва. З iншої
сторони, при зниженнi виробництва в Українi, знизиться попит на вагони та вартiсть з/д
перевезення.
Ризики, пов’язанi iз зростанням iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у
майбутньому:
Зазначений ризик є незначним, оскiльки основною продукцiєю Товариства є видобуток
вугiлля, розрахунки за яке в цiлому у ланцюгу "виробник-постачальник-споживач"
вiдбуваються на досить високому рiвнi. У фiнансовий план витрати складаються з
урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї.
Ризики, пов’язанi з неефективною судовою системою
До ризикiв, пов’язаних з неефективною судовою системою, вiдносяться: суб’єктивне
оцiнювання судом доказiв по справi; неоднозначне трактування судами рiзних iнстанцiй
норм матерiального та процесуального права; вiдмiннiсть позицiї суддiв з однiєї категорiї
спорiв.
Ризики, пов’язанi з обмеженням на валютнi операцiї.
Вплив валютного ризику є обмеженим, оскiльки Товариство здiйснює бiльшу частину
продажiв i несе велику частину витрат у нацiональнiй валютi. Валютний ризик виникає
переважно у вiдношеннi закупiвель, пов'язаних з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв.
Валютний ризик управляється на рiвнi ДТЕК.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
Iнформацiя вiдсутня.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, яка використана для пiдготовки фiнансових
звiтiв, визначається МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк є першою рiчною фiнансовою
звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до
МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного
застосування редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2012 фiнансового року. Ця
редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року.
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан
(Балансу) у вiдповiдностi з МСФЗ на початок перiоду Товариство здiйснило коригування
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сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi з НП(С)БОУ.
Перехiд вiд ранiше застосованих НП(С)БОУ до МСФЗ вплинув на власний капiтал
Товариства.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Iнформацiя вiдсутня.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів,
які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Бiзнес-планом Товариства на 2012 рiк було передбачено:
Впроваджено iнвестицiйний проект по збiльшенню пропускної здатностi всього
технологiчного ланцюжка шахти iм. Героїв Космосу, в рамках якого за 4 роки буде повнiстю
модернiзований вугiльний пiдйомний комплекс, технологiчний комплекс, а так же ланцюжок
передачi вугiлля на ЦЗФ "Павлоградська" i пункт навантаження в ж / д вагони. У 2012 роцi
планується освоїти близько 28 млн. грн. Даний проект є стратегiчним для розвитку шахти iм.
Героїв Космосу та дозволить вже 2015 року збiльшити видобуток вугiлля до 3 млн. тонн на
рiк.
Була продовжена програма по оновленню парку основного гiрничо-шахтного устаткування.
Заплановано придбання 4-х очисних комбайнiв, 3 скребкових конвеєра, 7 стрiчкових
конвеєрiв, 7 прохiдницьких комбайнiв вiтчизняного виробництва та 4 прохiдницьких
комбайна EBZ 160 (виробництва компанiї SANY Китай). Для шахти "Захiдно-Донбаська"
будуть придбанi очисний комбайн портального типу та скребковий конвеєр чеського
виробництва компанiї "T-Machinery".
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Iнформацiя вiдсутня.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Iнформацiя вiдсутня.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
На початок та на кiнець звiтного перiоду сумавласного капiталу ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" перевищує розмiр
зареєстрованого статутного капiталу, що вiдповiдає статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу
України.
Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає
вимогам Статуту.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" у тис.грн. (за МСФЗ):
Усього активiв: за 2012 р. - 9 010 411; за 2011 р. - 8 906 266
Основнi засоби: за 2012 р. - 7 122 807; за 2011 р. - 7 021 286
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: за 2012 р. - 238 967; за 2011 р. - 229 080
Запаси: за 2012 р. - 357 268; за 2011 р. - 358 288
Сумарна дебiторська заборгованiсть: за 2012 р. - 631 846; за 2011 р. - 416 599
Грошовi кошти та їх еквiваленти: за 2012 р. - 11 525; за 2011 р. - 2 783
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Нерозподiлений прибуток: за 2012 р. - (1 319 148); за 2011 р. - (1 693 063)
Власний капiтал: за 2012 р. - 2 843 913; за 2011 р. - 3 024 508
Статутний капiтал: за 2012 р. - 1 386 424; за 2011 р. - 1 386 424
Довгостроковi зобов'язання: за 2012 р. - 863 959; за 2011 р. - 1 416 300
Поточнi зобов'язання: за 2012 р. - 3 766 062; за 2011 р. - 3 078 452
Чистий прибуток (збиток): за 2012 р. - (86 458); за 2011 р. - 0
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

7012534.6

7115872.5

0.000

0.000

7012534.6

7115872.5

будівлі та
споруди

875444.5

1203287.3

0.000

0.000

875444.5

1203287.3

машини та
обладнання

2997292.1

2857572.8

0.000

0.000

2997292.1

2857572.8

транспортні
засоби

150350.6

152566.2

0.000

0.000

150350.6

152566.2

інші

2989447.4

2902446.2

0.000

0.000

2989447.4

2902446.2

2.
Невиробничого
призначення:

8751.3

6934.5

0.000

0.000

8751.3

6934.5

будівлі та
споруди

6147.4

5266.7

0.000

0.000

6147.4

5266.7

машини та
обладнання

1206.9

760.2

0.000

0.000

1206.9

760.2

транспортні
засоби

708.1

463.8

0.000

0.000

708.1

463.8

інші

688.9

443.8

0.000

0.000

688.9

443.8

7021286

7122807

0.000

0.000

7021286

7122807

Усього

Опис Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведеною переоцiнкою вартостi
основних засобiв та переходом вiд облiку за НП(С)БОУ до МСФЗ. Основнi вiдмiнностi мiж
балансовою вартiстю ОЗ за НП(С)БОУ i вiдповiдним МСФЗ балансом включають: Вплив
приведення до справедливої вартостi основних засобiв в МСФЗ на суму (19 417) тис. грн;

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

2843913

3024508

Статутний капітал (тис.
грн.)

1386424

1386424

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

1386424

1386424

Опис

Методика розрахунку згiдно МСФЗ.

Висновок

Розмiр чистих активiв ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» бiльше розмiру
статутного капiталу товариства на 1 458 млн. грн., який задовольняє вимогам ст. 155
ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства»

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

439615

X

X
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у тому числі:
кредит

22.09.2011

439615

5

01.08.2014

X

1491811

X

X

X

1230000

X

X

Зобов'язання за цiнними
паперами (процентними
облiгацiями)

07.12.2004

50000

0.001

01.01.2020

Зобов'язання за цiнними
паперами (процентними
облiгацiями)

20.12.2006

130000

0.001

20.12.2013

Зобов'язання за цiнними
паперами (процентними
облiгацiями)

03.10.2007

310000

0.001

10.07.2016

Зобов'язання за цiнними
паперами (процентними
облiгацiями)

14.12.2007

590000

15

02.10.2019

Зобов'язання за цiнними
паперами (процентними
облiгацiями)

28.04.2009

150000

15

31.07.2013

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

261811

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

100537

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

1375480

X

X

Інші зобов'язання

X

1214140

X

X

Усього зобов'язань

X

4618583

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

Опис:

Сплата вiдсоткiв за користування кредитами здiйснюється щомiсячно i в повному
обсязi. Погашення по облiгацiям здiйснюється одночасно з виплатою
процентного доходу вiдповiдно серiям облiгацiй

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

у натуральній
формі
(фізична од.
вим.)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

1

2

3

4

5

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.)
грн.)
продукції
6

7

8
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1

Готова
товарна
вугiльна
продукцiя

12782.9 тис.
тонн

7878000

99.20

12773200 тис.
тонн

7863900

99.70

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

матерiали

11.00

2

електроенергiя

4.00

3

амортизацiя

18.00

4

оплата працi

20.00

5

вiдрахування до соцiальних фондiв
та ПФ

12.00

6

послуги та iншi витрати

35.00

7

виробнича собiвартiсть

100.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

26.11.2012

27.11.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.03.2012

22.03.2012

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

15.03.2012

16.03.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.02.2012

24.02.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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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

2012

1

0

2

2011

2

1

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X
X
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Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
Товариства комiтетiв не
створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
Товариства комiтетiв не
створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає
за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

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
Інше (запишіть)

X
-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
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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): Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно
є Генеральним директором Товариства або членом Ревiзiйної комiсiї
Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України мiстить
вiдповiднi обмеження.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

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
Інше (запишіть)

X
Iнформацiя вiдсутня

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з

Ні

Ні

Ні
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акціонерами
Інше(запишіть): Протоколi правлiння не потребують
зберiгання у звязку з тим, що виконавчий орган Товариства
одноособовий.

Ні

Ні

Ні

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

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної
комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

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 аудитора

Ні

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
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Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Товариством не
затверджувалися положення, що
регламентують дiяльнiсть
органiв управлiння.
Повноваження органiв
управлiння зазначено в Статутi
Товариства

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

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

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
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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

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iнформацiя вiдсутня

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)

д/н
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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): iнформацiя вiдсутня

X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Така особа була змiнена
внаслiдок проведення
дематериалiзацiї акцiй
Товариства та необхiдностi
депонування глобального
сертифiкату у депозитарiї.
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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: Iнформацiя вiдсутня
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня
Інформація 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 Iнформацiя
вiдсутня

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Товариство не є фiнансовою установою.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та
зміна їх складу за рік.
Товариство не є фiнансовою установою.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Товариство не є фiнансовою установою.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
відсутність таких заходів.
Товариство не є фiнансовою установою.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю).
Товариство не є фiнансовою установою.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Товариство не є фiнансовою установою.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх
відсутність.
Товариство не є фiнансовою установою.
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Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг,
що надавалися фінансовій установі протягом року.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги.
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг).
Товариство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Товариство не є фiнансовою установою.
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КОДИ
Дата(рік, 2012 | 12 |
місяць, число)
31
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

за ЄДРПОУ

Територія

00178353

за КОАТУУ 1212400000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган
державного
управління

за КОДУ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

05.10

Середня
кількість
працівників

25661

Одиниця
виміру: тис.грн.
Адреса

51400, Україна, Днiпропетровська обл.,
Павлоградський р-н, мiсто Павлоград, вул.
Ленiна, буд.76

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

8244

18005

- первісна вартість

011

23124

38440

- накопичена амортизація

012

( 14880 )

( 20435 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

847082

625396

- залишкова вартість

030

7021286

7122807

- первісна вартість

031

7596668

9030033

- знос

032

( 575382 )

( 1907226 )

035

0

0

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість

85

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

224331

224397

- інші фінансові інвестиції

045

4749

14570

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2339

3001

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

8108031

8008176

Виробничі запаси

100

227706

252375

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

91304

73181

Готова продукція

130

31102

29156

Товари

140

8176

2556

Векселі одержані

150

0

5635

- чиста реалізаційна вартість

160

218087

518598

- первісна вартість

161

229086

585426

- резерв сумнівних боргів

162

( 10999 )

( 66828 )

- за бюджетом

170

70

1

- за виданими авансами

180

140700

42925

- з нарахованих доходів

190

13837

20596

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

39897

39300

Поточні фінансові інвестиції

220

1669

1790

- в національній валюті

230

2688

11340

- у т.ч. в касі

231

2

1

- в іноземній валюті

240

95

185

Інші оборотні активи

250

22491

4050

Усього за розділом II

260

797822

1001688

III. Витрати майбутніх періодів

270

413

547

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:
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Баланс

280

8906266

9010411

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

1386424

1386424

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

333147

2776637

Резервний капітал

340

1623

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1693063

1319148

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3024508

2843913

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

1182198

1313939

Інші забезпечення

410

204808

222538

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

1387006

1536477

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

1277291

852520

Відстрочені податкові зобов’язання

460

139009

11439

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

1416300

863959

Короткострокові кредити банків

500

739951

439615

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

3981

3848

Векселі видані

520

217966

499574

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

904612

1075435

- з одержаних авансів

540

54437

3220

- з бюджетом

550

42106

100537

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

51708

56179

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

87

- з оплати праці

580

76448

98556

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

987243

1489098

Усього за розділом IV

620

3078452

3766062

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

8906266

9010411

Примітки

iнформацiя вiдсутня

Керівник

Воронiн С.А.

Головний
бухгалтер

Кацюба Л.М.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
31
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

за ЄДРПОУ

Територія

00178353

за КОАТУУ 1212400000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

05.10

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

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

9438412

0

Податок на додану вартість

015

1572429

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

7865983

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 7182789 )

(0)

- прибуток

050

683194

0

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

1148883

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 389952 )

(0)

Витрати на збут

080

( 47251 )

(0)

Інші операційні витрати

090

( 459411 )

(0)

Валовий:

89

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

935463

0

- збиток

105

( 168973 )

( 590 )

Доход від участі в капіталі

110

66

0

Інші фінансові доходи

120

11940

0

Інші доходи

130

11078

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 932224 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

( 64 )

(0)

Інші витрати

160

( 13211 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

13112

0

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 102537 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 89425 )

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 33 )

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 89458 )

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

1987977

0

Матеріальні затрати

90

Витрати на оплату праці

240

1886570

0

Відрахування на соціальні заходи

250

1018960

0

Амортизація

260

1335600

0

Інші операційни витрати

270

939628

0

Разом

280

7168735

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

iнформацiя вiдсутня

Керівник

Воронiн С.А.

Головний
бухгалтер

Кацюба Л.М.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
31
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

за ЄДРПОУ

Територія

00178353

за КОАТУУ 1212400000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

05.10

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6209984

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

3118146

0

Повернення авансів

030

5652

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

139

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

210

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

1357949

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 2055963 )

(0)

Авансів

095

( 2210133 )

(0)

Повернення авансів

100

( 266736 )

(0)

Працівникам

105

( 1603101 )

(0)

Витрат на відрядження

110

( 3605 )

(0)

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

92

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 788790 )

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 220486 )

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1138127 )

(0)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 275576 )

(0)

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 236524 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1893039

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1893039

0

- фінансових інвестицій

180

244

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

4053

0

Інші надходження

230

227

0

- фінансових інвестицій

240

( 517828 )

(0)

- необоротних активів

250

( 1046350 )

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

( 179117 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

1738771

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

1738771

0

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

5274022

0

Інші надходження

330

6228690

0

Погашення позик

340

( 5786403 )

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

( 5858216 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

141907

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

141907

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

12361

0

Залишок коштів на початок року

410

2783

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

3619

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Залишок коштів на кінець року

Примітки

iнформацiя вiдсутня

Керівник

Воронiн С.А.

Головний
бухгалтер

Кацюба Л.М.

430

11525

0
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00178353

за КОАТУУ 1212400000

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

за КОПФГ

230

за СПОДУ

230

за КВЕД

05.10

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

1386424

0

0

3331147

0

1693063

0

0

3024508

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

1386424

0

0

3331147

0

1693063

0

0

3024508

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

95

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

553716

0

463373

0

0

90343

130

0

0

0

0

0

89458

0

0

89458

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

96

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

34

0

0

0

0

34

280

0

0

0

828

0

0

0

0

828

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

554510

0

373915

0

0

180595

Залишок на кінець року

300

1386424

0

0

2776637

0

1319148

0

0

2843913

Примітки

iнформацiя вiдсутня

Керівник

Воронiн С.А.

Головний бухгалтер

Кацюба Л.М.

Інші зміни в капіталі:

97

Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства було здiйснено ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МАКАУДИТСЕРВIС»; ЄДРПОУ 21994619;
мiсцезнаходження: м. Донецьк, пр. Театральний, б. 7, оф. 515; Свiдоцтво АПУ про внесення
до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1988 вiд 23.02.2001 року, №99. За результатами
перевiрки було складено Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) вiд 10.03.2013
року.
Примiрник аудиторського висновку надається до паперової форми звiту.

98

Примітки до фінансової звітності, складеної
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
У звязку з переходом вiд ранiше застосованих НП(С)БОУ до МСФЗ, Товариство здiйснило
коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi з
НП(С)БОУ.
У Балансi:
Нематерiальнi активи:
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв за НП(С)БОУ i
вiдповiдним МСФЗ балансом включає: Вплив оцiнки вартостi, проведеної для визначення
справедливої вартостi нематерiальних активiв на суму (5 460) тис. грн;
Вплив рекласифiкацiї в МСФЗ з незавершених капiтальних iнвестицiй придбання
(створення) нематерiальних активiв в сумi 1 730 тис.грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї:
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю незавершеного будiвництва за НП(С)БОУ i
вiдповiдним МСФЗ балансом включає:
Вплив оцiнки вартостi, проведеної для визначення справедливої вартостi об’єктiв
незавершеного будiвництва на суму 17 346 тис. грн;
Вплив капiталiзацiї % за позикою на суму 22 943 тис. грн., введення в експлуатацiю
капiталiзованих процентiв (15 917) тис.грн.
Вплив рекласифiкацiї в МСФЗ авансiв за основними засобами на суму 25 203 тис.грн.
Вплив рекласифiкацiї ТМЦ у виробничi запаси в сумi (1 990) тис.грн.
Вплив iнших корегувань (5 058) тис. грн.
Вплив рекласифiкацiї в МСФЗ придбання (створення) нематерiальних активiв в сумi (1 730)
тис.грн.
Основнi засоби:
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю ОЗ за НП(С)БОУ i вiдповiдним МСФЗ
балансом включають:
Вплив приведення до справедливої вартостi основних засобiв в МСФЗ на суму (19 417)тис.
грн;
Iншi необоротнi активи:
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю iнших необоротних активiв (чиста вартiсть) за
НП(С)БОУ i вiдповiдним МСФЗ балансом включає згортання ПДВ в авансах виданих з
податковим кредитом у сумi (5 406) тис. грн. та рекласифiкацiю авансiв за основними
засобами в незавершенi капiтальнi iнвестицiї в сумi (25 203) тис.грн.
Виробничi запаси
Вплив рекласифiкацiї ТМЦ з незавершених капiтальних iнвестицiй у виробничi запаси в сумi
1 990 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть)
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги за НП(С)БОУ i вiдповiдним МСФЗ балансом включає:
Вплив сторно резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть нарахованого за НП(С)БОУ
на суму 5 752 тис. грн;
Вплив рекласифiкацiйних проводок в МСФЗ на суму (193) тис. грн;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю iншої поточної дебiторської заборгованостi за
НП(С)БОУ i вiдповiдним МСФЗ балансом включає:
Вплив рекласифiкацiйних проводок в МСФЗ на суму 193 тис. грн;
Вплив iнших коригувань на суму (2) тис. грн.
Iнший додатковий капiтал
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу за НП(С)БОУ i
вiдповiдним МСФЗ балансом включає рiзницю в сумi (1 423 856) тис. грн, яка вiдображає
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вплив результатiв переоцiнки основних засобiв; вiдображення результатiв на додатковий
капiтал в МСФЗ резерву пiд лiквiдацiю шахт в сумi (7 882) тис. грн.
Резервний капiтал
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю резервного капiталу за НП(С)БОУ i
вiдповiдним МСФЗ балансом включає рiзницю в сумi (1 623) тис. грн., яка вiдображає вплив
рекласифiкацiї у власному капiталi в МСФЗ звiтностi.
Забезпечення виплат персоналу
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю забезпечення виплат персоналу за НП(С)БОУ
i вiдповiдним МСФЗ балансом включає рiзницю в сумi 1 119 271 тис. грн., яка вiдображає
нарахування актуарних зобов’язань в МСФЗ звiтностi.
Iншi забезпечення
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю iнших забезпечень за НП(С)БОУ i
вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
Вплив операцiй по нарахуванню резерву пiд лiквiдацiю шахт i резерву рекультивацiї земель
в МСФЗ звiтностi в сумi 202 599 тис. грн.
Цiльове фiнансування
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю цiльового фiнансування за НП(С)БОУ i
вiдповiдним МСФЗ балансом включає рiзницю в пiдходi амортизацiї державних грантiв в
МСФЗ звiтностi в сумi (25 137) тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи/податковi зобов’язання
Рiзниця балансової вартостi вiдстрочених податкових активiв/зобов’язань за НП(С)БОУ i
вiдповiдним МСФЗ включає, переважно, загальний вплив усiх вище перерахованих рiзниць.
Iншi поточнi зобов’язання
Основнi вiдмiнностi мiж балансовою вартiстю поточних зобов’язань за розрахунками з
бюджетом за НП(С)БОУ i вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
Згорнення ПДВ в авансах виданих з податковим кредитом в сумi (5 406) тис. грн;
Iншi коригування в сумi 2 тис. грн.
Продовження тексту приміток
У звiтi про фiнансовий результат:
Собiвартiсть реалiзацiї
Основнi рiзницi мiж рядком собiвартiсть реалiзацiї за НП(С)БОУ та вiдповiдним рядком за
МСФЗ включають:
Вплив рекласифiкацiї резерву вiдпусток iз собiвартостi в сумi 1 899 тисяч гривень
Вплив коригування пенсiйних нарахувань в МСФЗ звiтностi в сумi (76 431) тисяч гривень;
Вплив коригування нарахованої амортизацiї в сумi 10 718 тисяч гривень;
Вплив коригування по резерву пiд лiквiдацiю шахт в сумi 101 тисяч гривень.
Вплив коригування по резерву на рекультивацiю в суму (3 146) тисяч гривень.
Вплив коригування по амортизацiї капiталiзованих вiдсоткiв (3 653) тисяч гривень
Рекласифiкацiя транзитного ж.д. тарифу (846 876) тисяч гривень;
Вплив коригування по iншим рекласам в МСФЗ звiтностi в сумi (1 870) тисяч гривень;
Рекласифiкацiя резерву по знецiненню запасiв (7 739) тисяч гривень.
Рекласифiкацiя транспортних та iнших витрат на збут (98 565) тисяч гривень
Iншi операцiйнi доходи
Основнi рiзницi мiж рядком iншi операцiйнi доходи за НП(С)БОУ та вiдповiдним рядком за
МСФЗ включають:
Вплив коригування по згортанню результату вiд транзитного експорту на суму (147 309)
тисяч гривень.
Вплив коригування по згортанню результату вiд операцiй з операцiйної курсової рiзницi на
суму (2 652) тисяч гривень
Вплив коригування по згортанню результату по резерву знецiнення запасiв на суму (10 440)
тисяч гривень
Вплив коригування по згортанню результату по резерву сумнiвних боргiв на суму (21 132)
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тисяч гривень.
Адмiнiстративнi витрати
Основнi рiзницi мiж рядком адмiнiстративнi витрати за НП(С)БОУ та вiдповiдним рядком за
МСФЗ включають:
Вплив коригування пенсiйних нарахувань в МСФЗ звiтностi в сумi 1 493 тисяч гривень;
Вплив коригування по згортанню результату вiд транзитного експорту на суму 193 тисяч
гривень
Витрати на збут
Основнi рiзницi мiж рядком витрати на збут за НП(С)БОУ та вiдповiдним рядком за МСФЗ
включають:
Вплив коригування рекласифiкацiї резерву вiдпусток в сумi (1 087) тисяч гривень
Рекласифiкацiя транспортних та iнших витрат на збут 98 565 тисяч гривень
Iншi операцiйнi витрати
Основнi рiзницi мiж рядком iншi операцiйнi витрати за НП(С)БОУ та вiдповiдним рядком за
МСФЗ включають:
Вплив коригування рекласифiкацiї резерву вiдпусток в сумi (812) тисяч гривень;
Вплив коригування по згортанню результату вiд транзитного експорту на суму 147 116 тисяч
гривень.
Вплив коригування по рекласифiкацiї актуарних нарахувань в МСФЗ звiтностi в сумi 157 817
тисяч гривень;
Вплив коригування по iншим рекласам в МСФЗ звiтностi в сумi 5 606 тисяч гривень;
Рекласифiкацiя транзитного ж.д. тарифу 846 876 тисяч гривень;
Вплив коригування по згортанню результату вiд операцiй з операцiйної курсової рiзницi на
суму 2 652 тисяч гривень
Вплив коригування по згортанню результату по резерву знецiнення запасiв на суму 10 440
тисяч гривень
Вплив коригування по згортанню результату по резерву сумнiвних боргiв на суму 21 132
тисяч гривень
Рекласифiкацiя резерву по знецiненню запасiв 7 739 тисяч гривень.
Iншi доходи
Вплив коректування по сторнуванню доходiв вiд держ. грантiв в МСФЗ звiтностi в сумi (3
540) тисяч гривень;
Вплив коригування по згортанню результату вiд операцiй з неоперацiйної курсової рiзницi
на суму (40 804) тисяч гривень
Фiнансовi витрати
Основнi рiзницi мiж рядком фiнансовi витрати за НП(С)БОУ та вiдповiдним рядком за
МСФЗ включають:
Вплив нарахування резерву пенсiйних зобов'язань сумi (191 020) тисяч гривень;
Вплив нарахування резерву на рекультивацiю земель в сумi (9 180) тисяч гривень;
Вплив коригування по резерву пiд лiквiдацiю шахт в сумi (15 301) тисяч гривень.
Вплив рекласифiкацiї капiталiзованих банкiвських вiдсоткiв на капiтальне будiвництво
згiдно МСФЗ 23 на суму 11 477 тисячi гривень.
Iншi витрати
Основнi рiзницi мiж рядком iншi витрати за НП(С)БОУ та вiдповiдним рядком за МСФЗ
включають:
Вплив коригування з вибуття основних засобiв 369 тисяч гривень
Вплив коригування по згортанню результату вiд операцiй з неоперацiйної курсової рiзницi
на суму 40 804 тисяч гривень
Витрати з податку на прибуток
Рiзниця з витратами з податку на прибуток за НП(С)БОУ включає, переважно, загальний
вплив усiх вище перерахованих рiзниць.
Продовження тексту приміток
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Розмiр чистих активiв ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» бiльше розмiру статутного
капiталу товариства на 1 458 млн. грн., який задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний
капiтал акцiонерного товариства».
Продовження тексту приміток
-
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