Виконання інвестиційних зобов’язань
за договором купівлі-продажу акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»
№ КПП-589 від 10 січня 2012 р.
На виконання договору купівлі-продажу акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» від
10.01.2012 року з метою організації своєчасного виконання Інвестиційних зобов’язань було
видано Наказ №68 від 14.05.2012р. «Про забезпечення виконання зобов’язань згідно рішення
річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2012року».
На виконання цього Наказу у Товаристві проводиться щомісячний моніторинг
виконання Інвестиційних зобов'язань, який включає оцінку та аналіз заходів, спрямованих на
виконання Інвестиційних зобов’язань.
Зобов’язання щодо реконструкції енергоблоків Бурштинської ТЕС, Добротвірської
ТЕС та Ладижинської ТЕС виконуються згідно графіків, затверджених Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України.
Також у 2015 р. виконувалися Інвестиційні зобов’язання, для яких строк
виконання визначено як постійний, а саме:
- дотримуються вимоги Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- здійснюється використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на
території України, в обсязі не менше 70 відсотків обсягу палива, що використовується
Товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пиловугільних енергоблоках,
які перебували у власності Товариства на дату переходу до ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK
HOLDINGS LIMITED) права власності на пакет акцій Товариства – використовується 99,17 %
вугілля, видобутого на шахтах України;
- забезпечується встановлена потужність протягом січня-грудня 2015 року:
Бурштинської ТЕС – 2310 МВт;
Ладижинської ТЕС – 1800 МВт;
Добротвірської ТЕС – 500 МВт.
Зменшення встановленої потужності не допускалося.
- здійснюються витрати Товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня
охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.
Витрати на охорону праці складають 4,6 % від фонду оплати праці Товариства за 2014 рік, що
перевищує встановлений законодавством мінімальний розмір 0,5 % більш ніж у 9 разів. Сума
витрат за 2015 рік складає 22 220, 7 тис. грн.
- здійснюється сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення
відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного
профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної
плати. Товариством у 2015 році було перераховано 2 420,81 тис. грн. профспілкових внесків на
рахунок профспілкових органів в день отримання в установах банків коштів для виплати
заробітної плати.

- здійснюється підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства,
їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів Товариства відповідно до програм
розвитку Товариства. Протягом 2015 року 4 327 працівників Товариства пройшли підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації у навчально-тренувальних центрах Товариства та у
зовнішніх навчальних закладах. На що було витрачено 494,6 тис. грн.
- здійснюються витрати Товариства на поліпшення соціально-побутових умов
працівників відповідно до колективного договору, а саме: за 12 місяців 2015 р. працівникам
були виплачені наступні види матеріальної допомоги:















Матеріальна допомога працівникам, які вперше вступають у шлюб - 125,6 тис.
грн.
Матеріальна допомога працівникам при народженні дитини – 377,6 тис. грн.
Матеріальна допомога працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку – 513,2 тис. грн.
Матеріальна допомога дітям працівників (пенсіонерів) у разі смерті одного або
обох батьків - 1 119,6 тис.грн.
Матеріальна допомога матерям-одиначкам - 376,5 тис. грн.
Матеріальна допомога працівнику у разі пожежі, затоплення; на лікування та в
інших випадках - 651,9 тис.грн.
Одноразова грошова виплата в зв’язку з виходом на пенсію - 1524,3 тис.грн.
Матеріальна допомога працівнику на поховання у разі смерті близьких родичів 232,2 тис.грн.
Матеріальна допомога на поховання працівника та середній заробіток сім'ї
померлого - 315,9 тис.грн.
Матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам у разі пожежі, затоплення; на
лікування та в інших випадках - 317,7 тис.грн.
Матеріальна допомога на поховання пенсіонера - 852,4 тис.грн.
Матеріальна допомога пенсіонеру на поховання родичів - 83,9 тис.грн.
Матеріальна допомога пенсіонерам (квартальна) – 3 314,9 тис.грн.
Компенсація працівникам витрат на оренду житла - 772,4 тис.грн.

- здійснюються щорічні інвестиції для модернізації загальностанційного обладнання, в
тому числі системи хімічної водопідготовки, паливоподачі та відкритого розподільного
пристрою, на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три роки до дати переходу до
покупця права власності на пакет акцій, що становить 27 380 тис.грн. За 12 місяців 2015 року
сума інвестицій на модернізацію загальностанційного обладнання становить 30 369,00 тис. грн.:




Бурштинська ТЕС – 10 351,00 тис.грн. на рік;
Добротвірська ТЕС – 3 102,00 тис.грн. на рік;
Ладижинська ТЕС – 16 916,00 тис.грн. на рік.

- забезпечується переважне право на зайняття вакансій Товариства громадянами
України;
- відсутня заборгованість Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших
виплат, передбачених колективним договором.
На даному етапі для належного виконання Інвестиційних зобов’язань немає необхідності
вжиття жодних дій, рішень та/або заходів з боку Вищого органу Товариства – Загальних зборів
акціонерів Товариства.

