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

О.В. Фоменко

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.07.2016

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131305
4. Місцезнаходження
01001, м.Київ, Площа Iвана Франка, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)594-45-76 (044)207-67-43
6. Електронна поштова адреса
ZaikaOS@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

25.07.2016

2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

25.07.2016

http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

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

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського

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

X

18. 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)
19. Примітки:
Пункт 3. «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не приймало участi в створеннi
юридичних осiб.
Пункт 4. «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» не заповнено у зв'язку з тим, що
посада корпоративного секретаря не вводилася, а також Корпоративний секретар не призначався,
не обирався та не був звiльнений.
Роздiл 7.1) «Iнформацiя про випуски акцiй емiтента» не заповнено у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не здiйснювало емiсiю акцiй. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» є
емiтентом простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть
0,25 грн., свiдоцтво про реєстрацiю випуску: 102/10/1/10 вiд 31.05.2010, видане Тер. управлiнням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл., обсяг емiсiї
становить 108 364 280 шт., з яких 27 091 071 шт. належить Державi Україна в особi Фонду
Державного майна України.
Роздiл 7.2) «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» не заповнено у зв'язку з тим, що облiгацiї
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не випускалися та не включенi до лiстингу i до бiржового списку.
Роздiл 7.3). «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» не заповнено у зв'язку з тим,
що iншi цiннi папери ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не випускало.
Роздiл 7.4) «Iнформацiя про похiднi цiннi папери» не заповнено у зв'язку з тим, що похiднi цiннi
папери ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не випускало.
Роздiл 9. «Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв» не заповнено у зв'язку з тим, що
конвертацiї цiнних паперiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не було.
Роздiл 10. «Iнформацiя про замiну управителя» не заповнено у зв'язку з тим, що замiни управителя
не було.
Роздiл 11. «Iнформацiя про керуючого iпотекою» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтньму
перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 12. «Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв» не заповнено у
зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 13 «Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було
iпотечного покриття.
Роздiл 14 «Iнформацiя про iпотечне покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi
не було iпотечного покриття.
Роздiл 14.1 «Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття» не заповнено

у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 14.2 «Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям» не заповнено у зв'язку
з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 14.3 «Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду» не
заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 14.4 «Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в
звiтному перiодi не було iпотечного покриття.
Роздiл 15. «Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв» не заповнено у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не було iпотечних активiв.
Роздiл 16 «Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку» не складалась у зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Роздiл 18. «Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)» не заповнено у зв'язку з тим, що за
звiтнiй перiод ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не випускала цiльовi облiгацiї, в тому числi i облiгацiї,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 769840

3. Дата проведення державної реєстрації

12.04.2003

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

27091070

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

25

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

11045
35.11 Виробництво електроенергiї,
35.13 Розподiлення електроенергiї,
35.30 Постачання пари, гарячої води та
кондицiйованого повiтря

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

Вищий орган Товариства - Загальнi збори
Товариства; Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) Генеральний директор Товариства; Ревiзiйна
комiсiя Товариства.

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26008962497792

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

260061049

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Централiзоване водопостачання
Опис

АВ
Виконавчий орган Київської мiської ради
03.02.2012
№597526
(Київська мiська державна адмiнiстрацiя)

11.01.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.

Виробництво електричної енергiї

АГ
04.05.2011
№500347

АГ №
575955

АГ №
575956

Опис
Виробництво теплової енергiї (крiм
дiяльностi з виробництва теплової
енергiї на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанцiях, атомних
електростанцiях i когенерацiйних
установках та установках з
використанням нетрадицiйних або
поновлюваних джерел енергiї)
Опис
Транспортування теплової енергiї
магiстральними та мiсцевими
(розподiльчими) тепловими
мережами
Опис
Постачання теплової енергiї
Опис
На право провадження дiяльностi з
використання джерел iонiзуючого
випромiнювання
Опис
Придбання, зберiгання,
використання прекурсорiв (списку 2
таблицi IV) «Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис

Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

26.06.2015

Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Питання продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

Опис
Виробництво теплової енергiї на
теплоелектроцентралях та
установках з використанням
нетрадицiйних або поновлюваних
джерел енергiї

26.06.2015

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Питання продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

Опис
Постачання електричної енергiї за
регульованим тарифом

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Питання продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

Опис
Передача електричної енергiї
мiсцевими (локальними)
електричними мережами

Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

АГ №
500425

01.08.2011

Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

02.08.2021

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.

АД №
041822

02.10.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi
комунальних послуг

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.
АД №
041823

02.10.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi
комунальних послуг

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.
АД №
041824

02.10.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi
комунальних послуг

19.09.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.
АА №
002710

Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та
11.09.2015 радiацiйної безпеки Державної iнспекцiї
ядерного регулювання України

11.08.2022

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.
АВ №
592621

10.08.2011

Державний комiтет України з питань
контролю за наркотиками

04.08.2016

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.

Поводження з небезпечними
вiдходами за перелiком,що
визначається КМУ

№ 425

Опис
Надання послуг телефонного
зв’язку (крiм вiдомчих об’єктiв) –
мiсцевого у мережах подвiйного
призначення з правом створення
власної мережi ємнiстю понад 1 000
(однiєї тисячi) абонентських
номерiв на територiї м. Києва
Опис
Надання послуг з перевезення
пасажирiв i небезпечних вантажiв
автомобiльним транспортом
Опис

№43-Л

27.11.2015

Необмежена

Державна архiтектурно-будiвельна
iнспекцiя України

23.11.2020

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.

АВ №
583139

30.05.2011

Нацiональна комiсiя з питань
регулювання зв’язку України

24.12.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкiнцi
спливу термiну дiї лiцензiї.
АГ №
587708

26.07.2011

Мiнiстерство транспорту та зв’язку
України Головна державна iнспекцiя на
автомобiльному транспортi
(ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЯ)

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Питання продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

Надання освiтнiх послуг
навчальними закладами пов'язаних з
одержанням професiйної освiти на
рiвнi квалiфiкацiйних вимог до
АЕ
08.09.2014
перепiдготовки, пiдвищення
№527085
квалiфiкацiї (спецiальностi
(професiї) та лiцензованi обсяги
прийому вказанi у додатку)
Опис

Мiнiстерство екологiї та природних
ресурсiв України

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Питання продовження термiну дiї лiцензiї не є актуальним.

Опис
Господарська дiяльнiстьз
будiвництва об’єктiв 4-5 категорiї
складностi (за перелiком видiв робiт
згiдно з додатком)

02.11.2015

Мiнiстерство освiти i науки України

08.07.2017

Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися наприкинцi
спливу термiну дiї лiцензiї.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Генеральний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Фоменко Олександр Валерiйович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 013516 25.07.1995 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй обл.

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Генеральний директор ПАТ "Енергопостачальна компанiя
"Днiпрообленерго"

8. Опис

В другому кварталi 2016 року змiни в персональному складi не
вiдбувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Плачков Iван Васильович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

СН 038986 30.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в
м.Києвi

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 04.2011 по теперiшний час – Президент ТОВ «Велес»;
- з 01.2012 по 01.05.2016 – Голова Наглядової
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

8. Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у
зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення
про обрання з 01.05.2016 року Плачкова Iвана Васильовича
членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
24.05.2016 року Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

ради

(протокол № б/н вiд 24.05.2016 року) на пiдставi п.16.7 Статуту
прийнято рiшення про обрання Плачкова Iвана Васильовича
Головою Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з 25.05.2016
року.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй посадовiй особi 0,000384%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада

Заступник Голови Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Старухiн Всеволод Анатолiйович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

- 2001658384 30.11.2001 Центральним вiддiленням Управлiння
внутрiшнiх справ в м. Воронеж

4. Рік народження

1971

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 03.2010 по 09. 2014 - фiнансовий директор ТОВ «ДТЕК»
(пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 07.2013 - Член Ради Директорiв DTEK TRADING SA;
- з 09.2014 – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

8. Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у
зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення
про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень).
24.05.2016 року Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(протокол № б/н вiд 24.05.2016 року) на пiдставi п.16.7 Статуту
прийнято рiшення про обрання Старухiна Всеволода
Анатолiйовича Заступником Голови Наглядової ради
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з 25.05.2016 року.
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Сахарук Дмитро Володимирович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

СА 027208 02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в
Запорiзькiй обл.

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 05.2011 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК»
(пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 – виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

8. Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у
зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято
рiшення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Сахарука Дмитра Володимировича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень).
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Бутенко Вiталiй Григорович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

КР 806172 15.08.2003 1-й вiддiл ЧМВ УМВС України в
Чернiвецькiй областi

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 – директор по стратегiї, злиттям та поглинанням ТОВ
«ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – директор з комерцiйної дiяльностi ТОВ «ДТЕК» (пiсля

перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 - член Ради директорiв DTEK HOLDINGS LIMITED;
- з 08.2014 - член Ради директорiв DTEK TRADING LIMITED;
- з 09.2014 - член Ради директорiв DTEK TRADING SA;
- з 06.2016 - директор ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ».

8. Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у
зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення
про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Бутенка Вiталiя Григоровича, який представляє
iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з
обмеженням повноважень).
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Маслов Iгор Олександрович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВВ 270964 06.03.1998 Ц-Мiський РВ Горлiвського МУ УМВС
України у Донецькiй областi

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2012 – директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ
«ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 10.2014 – в.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК
КРИМЕНЕРГО»; - з 05.2015 - в.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК
КРИМЕНЕРГО».

8. Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у
зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення
про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Маслова Iгоря Олександровича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень).
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Поволоцький Олексiй Валерiйович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ТТ 079514 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в
м. Києвi

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового
забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля
перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – керiвник департаменту з корпоративного управлiння
ТОВ «ДТЕК».

8. Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у
зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень
членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення
про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень).
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Салоїд Олена Олександрiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВС 983131 28.03.2001 Харцизьке МВ УМВС України в
Донецькiй обл.

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

13

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрообленерго"

8. Опис

В другому кварталi 2016 року змiни в персональному складi не
вiдбувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Голова Ревiзiйної Комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Волкова Вiкторiя Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ТОВ "ДТЕК", головний спецiалiст
корпоративному внутрiшньому аудиту.

8. Опис

В другому кварталi 2016 року змiни в персональному складi не
вiдбувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Гаврилюк Вiкторiя Василiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

СН 383945 17.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

5

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Заступник Головного бухгалтера СВП "Енергозбут Київенерго".

8. Опис

В другому кварталi 2016 року змiни в персональному складi не
вiдбувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Департаменту

по

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування

Публiчне
України"

акцiонерне

товариство

2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071 , вул. Нижнiй Вал 17/8, м. Київ

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

дiє без лiцензiї

"Нацiональний

депозитарiй

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)279-66-51 (044)279-13-22

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

9. Опис

Види послуг, якi надає особа:
- послуги з вiдкраття рахунку у цiнних паперах, депозитарного
обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй
емiтента, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних
паперiв при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв,
виплати доходiв за цiнними паперами;
- надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
- надання iнформацiйних довiдок, звiтiв.

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя
"Далiз-Фiнанс"

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

33400984

4. Місцезнаходження

01024, Київ, ул. Академiка Богомольця, 7/14, офiс 182

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №263387

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

12.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 531-86-33 (044) 278-20-82

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

ТОВ "Фондова компанiя "Далiз-Фiнанс" надає послуги щодо
обслуговування рахункiв у цiнних паперах, обслуговування
правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних
паперiв.

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

21672206

4. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД №456950

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

13.09.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)277-50-00 (044)277-50-01

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

14282829

4. Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №286539

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

08.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)231-71-80 (044)231-71-88

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Товариством було укладено договiр про обслуговування рахунку в
цiнних паперах №307/2014 вiд 02.09.2014 року.
Види послуг, якi надає особа:
- послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних
паперах депонента;
- проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах
депонента на пiдставi розпоряджень депонента;
- iншi послуги у процесi провадження депозитарної дiяльностi.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГРАНТ
ТОРНТОН ЛЕГIС»

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

34764976

"ПЕРШИЙ

4. Місцезнаходження

01004, м. Київ, вул. Терещенкiвська, буд. 1-А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

№3915

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

03.11.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)457-68-61 (044)457-68-61

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, консультування
з питань оподаткування

9. Опис

Аудиторськi послуги

1. Найменування

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
„МАКАУДИТСЕРВIС”

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21994619

4. Місцезнаходження

02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

1988

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

23.02.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 22-88-914 (044) 22-88-914

8. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

9. Опис

Аудиторськi послуги.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

607069

X

X

Кредити банку

19.03.2012

179778

9.8

31.12.2015

Кредити банку

07.11.2012

427291

9

30.10.2015

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

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

91358

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

819305

X

X

Інші зобов'язання

X

5303421

X

X

Усього зобов'язань

X

6821153

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

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

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основні види продукції*

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у грошовій
формі (тис.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво
електроенергiї, млн. кВтг

283,4 млн. кВтг

0

0

224,7 млн. кВтг

308562.2

10

2

Розподiлення та реалiзацiя
електроенергiї, млн. кВтг

0

0

0

1947.7 млн. кВтг

2294660.7

77

3

Виробництво та реалiзацiя
теплової енергiї, тис. Гкал.

1210.2 тис. Гкал.

0

0

891.6 тис. Гкал.

390254.1

13

у відсотках до всієї у натуральній формі
виробленої продукції
(фізична од. вим.)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Купована електроенергiя

56

2

Паливо зi сторони на технологiчнi потреби

26

3

Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на
соцiальнi заходи

7

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
(за звітний період)
Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

25.04.2016

433358336

11917847

3636.21

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв.
ХАРАКТЕР ПРАВОЧИНIВ IЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РИНКОВОЇ ВАРТОСТI МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО БУДУТЬ
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ДАТУ ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ:
1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всiх або будь-яку частину кожного
iз зазначених в цьому пунктi 1 значних правочинiв протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними
зборами Товариства:
1.1. Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що
пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англiї та
Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Емiтент Облiгацiй»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нiдерландiв,
реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15046/089, 1077XX Амстердам (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований офiс за адресою:
Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED,
компанiєю, що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну
адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING SA,
компанiєю, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну
адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю,
що створена за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз
Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти»)
та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «ДНIПРОЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942),
та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний
код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938),
та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149) (надалi кожен –
«Поручитель», а разом – «Поручителi»), та/або (г) будь-якими iншими юридичними особами, незалежно вiд
юрисдикцiї їх створення чи реєстрацiї, в яких Гарант 1 володiє (прямо або опосередковано) акцiями та/або частками
та/або корпоративними правами у розмiрi, що становить бiльше 50% статутного капiталу (надалi – «Пов’язанi особи»)
(надалi кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додатковi Поручителi/Гаранти»), (i) за борговими
цiнними паперами (облiгацiями), що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних
ринках капiталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мiльярда п’ятсот мiльйонiв) доларiв
США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi та/або валютах), з процентною ставкою вiдповiдно до умов
випуску та розмiщення облiгацiй, зi строком погашення не пiзнiше грудня 2030 року (надалi – «Граничнi умови
фiнансування 1») (надалi – «Облiгацiї») iз залученням, у разi необхiдностi, банкiв та/або фiнансових установ,
погоджених Правлiнням Гаранта 1, у якостi дилера(iв)-менеджера(iв) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их)
головного(их) органiзатора(iв) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якiй iншiй якостi; та/або (ii) за, окрiм iнших,
договором обслуговування випуску Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж,
окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що
укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за
договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v)
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за будь-якими iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Облiгацiями, включаючи, але не обмежуючись,
випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього обмiну на будь-якi з облiгацiй, розмiщених Емiтентом Облiгацiй
у 2013 та 2015 роках (надалi – «Iснуючi Облiгацiї») та/або рефiнансування та/або часткового/повного погашення
та/або перевипуску та/або змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй, з урахуванням того, що розмiр зобов’язань
Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк;
1.2. Внесення змiн до та/або надання пiдтверджень стосовно укладених Товариством договорiв поруки з метою
забезпечення виконання платiжних зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi (а) Емiтентом
Облiгацiй, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) iншими юридичними особами, що є Пов’язаними
особами, (i) за Iснуючими Облiгацiями, (ii) за, окрiм iнших, договором(ами) обслуговування випуску Iснуючих
Облiгацiй (Indenture(s)) та/або договором(ами) довiрчого управлiння (Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством,
Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладенi та/або укладаються iншими
Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантiї, що були укладенi та/або укладаються
Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими iншими правочинами та/або документами, якi
були вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися
або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з внесенням будь-яких змiн до умов (1) випуску Iснуючих Облiгацiй та/або (2)
до договору(iв) обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s)) та/або договору(iв) довiрчого управлiння
(Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами, (3) до договорiв поруки,
що були укладенi та/або укладаються iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорiв
гарантiї, що були укладенi та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких
iнших правочинiв та/або документiв, якi були вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися та/або укладатися,
видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися, причому, у кожному з випадкiв, такi змiни
можуть стосуватися змiни суми розмiщення та/або процентної ставки та/або строкiв погашення та/або графiку
погашення та/або будь-яких iнших умов розмiщення будь-яких з Iснуючих Облiгацiй (надалi – «Змiни»), за умови, що
сума розмiщення за Iснуючими Облiгацiями пiсля зазначених Змiн не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мiльярди
п’ятсот мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi та/або валютах), процентна ставка
– 30% рiчних, строк погашення – не пiзнiше грудня 2030 (надалi – «Граничнi умови фiнансування 2»), з урахуванням
того, що розмiр зобов’язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
1.3. Надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числi, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або
iнших видiв забезпечення (за виключенням застави або будь-якого iншого обтяження акцiй та/або корпоративних
прав, що належать Товариству), незалежно вiд строку дiї такого забезпечення та сукупної вартостi майна, що є його
предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), з метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань (а)
Емiтента Облiгацiй, (б) Гарантiв, (в) Поручителiв, та (г) iнших юридичних осiб, що є Пов’язаними особами, щодо
сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi будь-ким з них (i) за Облiгацiями та/або за Iснуючими Облiгацiями, (ii)
за, окрiм iнших, договорами обслуговування випуску Облiгацiй та/або Iснуючих Облiгацiй (Indentures) та/або
договорами довiрчого управлiння (Trust Deeds) стосовно Облiгацiй та/або Iснуючих Облiгацiй, (iii) за договорами
поруки, гарантiї, що вже були укладенi та/або будуть укладенi Поручителями, Гарантами, Додатковими
Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Iснуючих Облiгацiй та/або Облiгацiй, а також (iv) за будьякими iншими документами, якi були укладенi та/або повиннi укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися,
випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями та/або Облiгацiями.
2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв поруки (Deed of
Surety) (надалi кожен – «Договiр Поруки») щодо надання поруки згiдно з пiдпунктом 1.1 пункту 1 цього рiшення та
затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договором Поруки.
3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв про внесення
змiн до договорiв поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорiв про пiдтвердження поруки (Surety
Confirmations) та/або iнших правочинiв та/або договорiв, що мають аналогiчнi/схожi зобов’язання, незалежно вiд їх
назви (надалi – «Договори про внесення змiн до договорiв поруки») щодо внесення Змiн згiдно з пiдпунктом 1.2
пункту 1 цього рiшення, або щодо пiдтвердження порук з огляду на такi Змiни, та затвердити здiйснення Товариством
будь-яких операцiй, передбачених Договорами про внесення змiн до договорiв поруки.
4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв забезпечення
(надалi – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згiдно з пiдпунктом 1.3 пункту 1 цього рiшення та
затвердити
здiйснення
Товариством
будь-яких
операцiй,
передбачених
Договорами
Забезпечення.
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5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких iнших, нiж вказанi у пунктах 1 – 4 цього
рiшення, правочинiв, якi зобов’язують Товариство вiдшкодовувати будь-якi збитки, витрати та/або iншi суми будьякого характеру та виду та/або встановлюють iншi зобов’язання Товариства, та внесення змiн до будь-яких правочинiв
(включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз випуском та розмiщенням
Iснуючих Облiгацiй та Облiгацiй, шляхом вчинення/укладання/пiдписання/надання/видачi будь-яких правочинiв
та/або договорiв та/або iнших документiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх
предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень i iнших
документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки
до правочинiв, договорiв, документiв та iнструментiв, що зазначенi вище (надалi – «Транзакцiйнi документи»), та/або
додаткових угод/договорiв про внесення змiн до Договору Поруки та будь-яких iнших Транзакцiйних документiв (у
тому числi договорiв про внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi повиннi вчинятися,
укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися Товариством згiдно
або у зв'язку з випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй або Облiгацiй (включаючи, але не обмежуючись, з
метою обмiну Облiгацiй на Iснуючi Облiгацiї) та/або змiною умов розмiщення Iснуючих Облiгацiй.
6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення цими Загальними
зборами Товариства наступних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань
компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та
∕або часток та ∕або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку
Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами
фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами
фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти,
опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi – «Основнi
зобов’язання») шляхом укладення Товариством договорiв про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн до договорiв
поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави
належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, у зв’язку iз змiною умов Основних зобов’язань за умови, якщо
загальна гранична сума всiх таких правочинiв пiсля реалiзацiї зазначених змiн Основних зобов’язань не буде бiльше 6
000 000 000 (шести мiльярдiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або валютах, визначеного
за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (надалi – «Гранична сума»), без
урахування правочинiв, визначених у пунктах 1 – 4 цього рiшення (надалi – «Договори про внесення змiн до договорiв
забезпечення»).
7. Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих
Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв про внесення змiн до договорiв
забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:
1) збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до 60% рiчних у
росiйських рублях та гривнi;
2) збiльшення або зменшення строку виконання Основних зобов’язань вiд одного дня до 168 мiсяцiв.
8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будь-яких правочинiв
(включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз змiною Основних зобов’язань,
з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартiсть може становити 50 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), а також видачу свiдоцтв,
розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будьякi змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi вище (надалi – «Документи
про змiни»).
9. Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними
зборами Товариства правочинiв з Пов’язаними особами або особами, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi
Товариством правочинiв, визначених у пунктах 1 – 8, вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення таких
правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати умовам, передбаченим пунктами 1 – 8 цього
рiшення.
10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством Договору Поруки
та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних
документiв та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення та/або Документiв про змiни вiдповiдно до
пунктiв 2 – 6 та 8 цього рiшення здiйснюється на наступних умовах:
1) Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства остаточно
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визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або
Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за умови, що цi остаточнi умови не виходять за межi
Граничних умов фiнансування 1, Граничних умов фiнансування 2 та Граничної суми, вiдповiдно, а також визначає
перелiк Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв та/або Документiв про змiни, вчинення, укладання,
пiдписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання такого погодження
Наглядової ради Товариства;
2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення змiн,
доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договору Поруки та/або Договорiв про
внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв здiйснюється за
рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства,
якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничних умов фiнансування 1 або Граничних умов
фiнансування 2, залежно вiд того, якi з них їх стосуються;
3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення змiн,
доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв про внесення змiн до договорiв
забезпечення, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення
Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничної суми.
11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пунктами 1 – 6, 8 цього рiшення правочини, щодо яких
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тiльки за умови
прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинiв, вказаних у
пунктах 1 – 6, 8 цього рiшення, за винятком випадкiв, коли такий дозвiл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою
радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборiв Товариства.
12. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або
Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до
граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 1 – 6, 8 цього рiшення.
13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 1 – 6, 8 цього
рiшення, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до них вiдповiдними
акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн, доповнень, викладення у новiй редакцiї,
додатковими угодами/договорами, тощо).
14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного
року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства наступних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
1) правочинiв з купiвлi електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж
членами Оптового ринку електричної енергiї України, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не
бiльше 11 000 000 000 (одинадцяти мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ;
2) правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж
членами Оптового ринку електричної енергiї України з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не
бiльше 5 000 000 000 (п’яти мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ;
3) правочинiв з купiвлi природного газу для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової
енергiї з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 11 800 000 000 (одинадцяти мiльярдiв
вiсiмсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
4) правочинiв з купiвлi мазуту для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергiї, якщо їх
предметом є купiвля мазуту в об’ємах, необхiдних для власної господарської дiяльностi з виробництва електричної та
теплової енергiї, за вiльними ринковими цiнами, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 60 000 000 (шiстдесяти
мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, та не бiльше розмiру витрат, визначених у
фiнансовому (бiзнес) планi Товариства (бюджетi) на поточний фiнансовий рiк для фiнансування закупiвлi мазуту.
15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв
Товариства наступних значних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв Товариства та предметом яких є:
1) надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної фiнансової
допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше
480 000 000 (чотирьохсот вiсiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. або
iншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та∕або iнших
корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK
B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.;
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2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної фiнансової
допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма
такими правочинами одночасно не бiльше 480 000 000 (чотирьохсот вiсiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або
опосередковано є власником акцiй та∕або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V.
або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.;
3) отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в
яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та∕або iнших корпоративних прав, та якi включенi до
перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами
акцiонерiв DTEK B.V. або вiд iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого правочину
вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фiнансування поповнення обiгових
коштiв Товариства на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 240 000 000 (двохсот сорока мiльйонiв)
доларiв США або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину;
4) отримання (залучення) Товариством фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо
торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи,
валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi
випущених облiгацiй) на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 800 000 000 (вiсiмсот мiльйонiв)
доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не бiльш як: 30 % рiчних у доларах США та євро, 60 %
рiчних у росiйських рублях та у гривнi;
5) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у
ПУБЛIЧНОМУ
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ТОВАРИСТВI
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УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ
БАНК»(iдентифiкацiйний код юридичної особи14282829) на загальну граничну суму одночасно не бiльше 100 000 000
(ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину
6) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у
банкiвських установах, окрiм тих, що зазначенi вище у пiдпунктi 5 цього пункту 15 на загальну граничну суму
одночасно не бiльше 200 000 000 (двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину
7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних
осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та∕або iнших корпоративних прав, та якi
включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними
зборами акцiонерiв DTEK B.V., або iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого
правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фiнансових позик
та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових
деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони,
тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi – «Фiнансовi зобов’язання»)
шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв
Товариства, за винятком договорiв застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, та/або шляхом
укладення Товариством договорiв (угод) про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн (у тому числi доповнень та/або
договорiв про викладення у новiй редакцiї) до зазначених в цьому пiдпунктi 7 пункту 15 цього рiшення Загальних
зборiв договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, у зв’язку iз змiною
умов Фiнансових зобов’язань за умови, якщо загальна гранична сума всiх таких правочинiв (включаючи зазначенi в
цьому пiдпунктi 7 пункту 15 цього рiшення Загальних зборiв договори (угоди) про внесення змiн та/або
пiдтвердження змiн (у тому числi доповнення та/або договори про викладення у новiй редакцiї)), включаючи
правочини, що вчиняються пiсля реалiзацiї зазначених змiн Фiнансових зобов’язань, не буде бiльше 5 200 000 000
(п’яти мiльярдiв двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або валютах,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (надалi – «Гранична
умова щодо суми»), без урахування правочинiв, визначених у пунктах 1 – 6, 8, 9 та пiдпунктах 1 – 6 пункту 15 цього
рiшення (надалi – «Договори забезпечення та договори про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими
зобов’язаннями»).
16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будь-яких правочинiв
(включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз змiною Фiнансових
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зобов’язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартiсть може
становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), а також
видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не
обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi
вище (надалi – «Документи про внесення змiн»).
17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством Договорiв
забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або
Документiв про внесення змiн вiдповiдно до пунктiв 15 – 16 цього рiшення здiйснюється на наступних умовах:
1) Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства остаточно
визначає та погоджує умови Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за
Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн за умови, що цi остаточнi умови не виходять за
межi Граничної умови щодо суми, вiдповiдно, а також визначає перелiк Договорiв забезпечення та договорiв про
внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн,
вчинення, укладання, пiдписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання
такого погодження Наглядової ради Товариства;
2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення змiн,
доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв забезпечення та договорiв про
внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн,
здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних
зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.
18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 3 – 7 пункту 15 та пунктом 16 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 правочинiв, вказаних у
пiдпунктах 3 – 7 пункту 15 та пунктом 16 цього рiшення, за винятком випадкiв, коли такий дозвiл був наданий
Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборiв Товариства.
19. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або
Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до
граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 1 – 6, 8, 14 – 16 цього рiшення.
20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 1 – 6, 8, 14 – 16
цього рiшення, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до них
вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн, додатковими угодами тощо).
21. Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих
Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв забезпечення та договорiв про внесення
змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови
щодо суми та наступних обмежень:
1) збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до 60% рiчних у
росiйських рублях та гривнi;
2) збiльшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фiнансової позики) не бiльш нiж на 50% вiд первiсної
основної суми кредиту (фiнансової позики);
3) збiльшення або зменшення строку вiд одного дня до 60 мiсяцiв.
22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства
правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, чиннiй
на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством
правочинiв, визначених у пунктах 1 – 6 , 8, 14, 15, 16, 21 вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення таких
правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати умовам, передбаченим пунктами 1 – 6, 8, 14, 15,
16, 21 цього рiшення Загальних зборiв Товариства.
23. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини,
передбаченi пунктом 14, пiдпунктами 1 – 2 пункту 15 цього рiшення, щодо яких Загальними зборами Товариства
прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
24. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв
Товариства приймати рiшення з приводу вчинення правочинiв (договорiв, контрактiв, угод тощо) з ДП «Енергоринок»
iнших, нiж передбаченi пiдпунктами 1 – 2 пункту 14 цього рiшення, та прийняття рiшення щодо вчинення яких
Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, внесення змiн та доповнень до таких
правочинiв, а також внесення змiн та доповнень до усiх ранiше вчинених правочинiв з ДП «Енергоринок», включаючи
правочини про реструктуризацiю заборгованостi в межах вказаної заборгованостi.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
3

4

5

ГРАНИЧНА СУКУПНIСТЬ ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ: 433 358 336 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 3 636,21 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 468 546 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 562 голоси.

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
(за звітний період)
Ринкова вартість
№ Дата прийняття майна або послуг, що є
з/п
рішення
предметом правочину
(тис. грн)

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

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

1

2

3

4

5

1

25.04.2016

9435368

11917847

79.17

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання
природного газу №223-13 від 28.02.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»
(місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) щодо постачання (продажу)
Товариству природного газу.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 9 435 368 тис. грн. без
урахування ПДВ;
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 79,17%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ
105 817 179 голосів.

АКЦІЙ,

ЩО

ЗАРЕЄСТРОВАНІ

ДЛЯ

УЧАСТІ

У

ЗАГАЛЬНИХ

ЗБОРАХ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
2

25.04.2016

1300000

11917847

10.91

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання
вугілля (вугільної продукції) №1275 від 07.10.2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»
(місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938)
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 300 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 10,91 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ
105 817 179 голосів.

АКЦІЙ,

ЩО

ЗАРЕЄСТРОВАНІ

ДЛЯ

УЧАСТІ

У

ЗАГАЛЬНИХ

ЗБОРАХ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.

Ринкова вартість
№ Дата прийняття майна або послуг, що є
з/п
рішення
предметом правочину
(тис. грн)
1

2

3

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

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

4

5

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
3

25.04.2016

6082472

11917847

51.04

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED
(місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер HE 174860) про надання
Товариству грошового кредиту.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 6 082 475 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 51,04 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
4

25.04.2016

1700000

11817847

14.26

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 700 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 14,26 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
5

25.04.2016

Зміст інформації:

2000000

11917847

16.78

Ринкова вартість
№ Дата прийняття майна або послуг, що є
з/п
рішення
предметом правочину
(тис. грн)
1

2

3

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

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

4

5

25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 16,78 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

2700000

11917847

22.66

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 700 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

1000000

11917847

8.39

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ

Ринкова вартість
№ Дата прийняття майна або послуг, що є
з/п
рішення
предметом правочину
(тис. грн)
1

2

3

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

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

4

5

«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 8,39 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3000000

11917847

25.17

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3100000

11917847

26.01

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 100 000 тис. грн. без

Ринкова вартість
№ Дата прийняття майна або послуг, що є
з/п
рішення
предметом правочину
(тис. грн)
1

2

3

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

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

4

5

урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 26,01 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

2500000

11917847

20.98

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 500 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 20,98 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3500000

11917847

29.37

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 500 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.

Ринкова вартість
№ Дата прийняття майна або послуг, що є
з/п
рішення
предметом правочину
(тис. грн)
1

2

3

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

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

4

5

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 29,37 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3000000

11917847

25.17

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

1800000

11917847

15.10

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 800 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 15,10 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.

Ринкова вартість
№ Дата прийняття майна або послуг, що є
з/п
рішення
предметом правочину
(тис. грн)
1

2

3

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

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

4

5

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.
14

25.04.2016

2700000

11917847

22.66

Зміст інформації:
25.04.2016 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про
надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 700 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 107 188 965 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 78 463 799 голосів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 251 892 голоси.

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

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

4

5

1

25.04.2016

9435368

11917847

79.17

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством додаткової угоди про внесення змiн до Договору про постачання
природного газу №223-13 вiд 28.02.2013 року, укладеного мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за
ЄДРПОУ 36511938) щодо постачання (продажу) Товариству природного газу.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 9 435 368
тис. грн. без урахування ПДВ;
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 79,17%
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
2

25.04.2016

1300000

11917847

10.91

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством додаткової угоди про внесення змiн до Договору про постачання
вугiлля (вугiльної продукцiї) №1275 вiд 07.10.2014 року, укладеного мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого,
буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938)
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 300 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 10,91 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

5

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
3

25.04.2016

6082475

11917847

51.04

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладення Товариством кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED
(мiсцезнаходження: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860) про надання
Товариству грошового кредиту.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: DTEK HOLDINGS LIMITED є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 6 082 475 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 51,04 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
4

25.04.2016

1700000

11917847

14.26

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 700 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 14,26 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
5

25.04.2016

2000000

11917847

16.78

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

5

вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 16,78 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
6

25.04.2016

2700000

11917847

22.66

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 700 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
7

25.04.2016

1000000

11917847

8.39

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

5

допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 8,39 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3000000

11917847

25.17

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3100000

11917847

26.01

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

5

РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 100 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 26,01 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

2500000

11917847

20.98

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 500 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 20,98 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3500000

11917847

29.37

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 500 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

5

СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 29,37 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

3000000

11917847

25.17

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 000 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 25,17 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
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25.04.2016

1800000

11917847

15.10

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 800 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 15,10 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

5

голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.
14

25.04.2016

2700000

11917847

22.66

Зміст інформації:
25.04.2016 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину.
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: укладання Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної
фiнансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 700 000 тис. грн. без
урахування ПДВ.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 22,66 %
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 107 188 965 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 105 817 179
голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 78 463 799 голосiв.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 251 892 голоси.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00131305

за КОАТУУ

80382

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.11

11028

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01001,м.Київ, Площа Iвана Франка, 5

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

9249

10181

0

первісна вартість

1001

41158

45483

0

накопичена амортизація

1002

31909

35302

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

755279

756687

0

Основні засоби:

1010

6638899

6571414

0

первісна вартість

1011

7086528

7428814

0

знос

1012

447629

857400

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

6574

6574

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

225

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

7410001

7345081

0

Запаси

1100

275603

296146

0

Виробничі запаси

1101

274554

294554

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

274

190

0

Товари

1104

775

1402

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

3286889

3513113

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

287397

162987

0

з бюджетом

1135

100900

54406

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

51780

54406

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

50104

29626

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

151037

181009

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

17853

4127

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

273624

181819

0

Усього за розділом II

1195

4443407

4423233

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

11853408

11768314

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

27091

27091

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

4133958

3837595

0

Додатковий капітал

1410

1832521

1861533

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

323209

779058

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5670361

4947161

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

289863

157120

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

49719

2222

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

75461

78645

0

Цільове фінансування

1525

1500

1500

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

416543

239487

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

682626

716220

0

за товари, роботи, послуги

1615

2433688

1520052

0

за розрахунками з бюджетом

1620

16735

91358

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

14713

7834

0

за розрахунками з оплати праці

1630

37410

36176

0

за одержаними авансами

1635

889318

1292909

0

за розрахунками з учасниками

1640

556165

556133

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

58591

56225

0

Доходи майбутніх періодів

1665

56

60

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1077202

2304699

0

Усього за розділом IІІ

1695

5766504

6581666

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

11853408

11768314

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

10874202

9051140

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 11040071 )

( 8756058 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

295082

збиток

2095

( 165869 )

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

67030

62368

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 89439 )

( 70160 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 645400 )

( 667715 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 833678 )

( 380425 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5708

48744

Інші доходи

2240

21157

11737

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 48911 )

( 145950 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 29231 )

( 138949 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 884955 )

( 604843 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

132743

59926

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 752212 )

( 544917 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

(752212)

(544917)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

5084161

4265716

Витрати на оплату праці

2505

527478

479170

Відрахування на соціальні заходи

2510

91780

153937

Амортизація

2515

425677

195245

Інші операційні витрати

2520

1071698

1126589

Разом

2550

7200794

6220657

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

108364280

108364280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

12831457

10795599

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

35607

40165

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 12672205 )

( 8398391 )

Праці

3105

( 429923 )

( 405343 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 131109 )

( 181425 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 241886 )

( 127742 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 127684 )

( 159927 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

717743

1562936

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

5683

17255

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

226243

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 268554 )

( 385852 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( 1002011 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

36628

1370608

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

819305

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 32 )

( 96612 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

( 6489 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 34930 )

( 239508 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

784343

342609

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

29972

150281

Залишок коштів на початок року

3405

151037

285624

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

38

Залишок коштів на кінець року

3415

181009

135305

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

2016 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

27091

4133958

1832521

0

271405

0

0

5722165

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

51804

0

0

51804

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

27091

4133958

1832521

0

323209

0

0

5670361

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

752212

0

0

752212

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

296363

29012

0

296363

0

0

29012

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

296363

29012

0

(455849)

0

0

(723200)

Залишок на
кінець року

4300

27091

3837595

1861533

0

(779058)

0

0

4947161

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та його дiяльнiсть
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi «Компанiя») – акцiонерне товариство, створене вiдповiдно до
законодавства України у 1995 р. шляхом об’єднання окремих пiдприємств з виробництва тепло- та
електроенергiї, розташованих у м. Києвi.
У груднi 2011 року у ходi державної приватизацiї 25% статутного капiталу Компанiї було
придбано DTEK Holdings Limited, в результатi чого загальний контрольний пакет акцiй, що
належить DTEK Holdings Limited збiльшився на той час до 54,0928 %. Станом на 30.06.2016р.
DTEK Holdings Limited належить 25%+1 акцiя статутного капiталу Компанiї, DTEK ENERGY B.V.
– 29,0928 %, 18,3035 % статутного капiталу належить ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». Частка держави в
особi Фонду державного майна України становить 25%+1 акцiя статутного капiталу.
Станом на 30 червня 2016р. єдиною дочiрньою компанiєю Компанiї було ТОВ “ЛАД” з часткою
участi 93% (31 грудня 2015 р.: 93%). Основним напрямом дiяльностi дочiрньої компанiї є надання
страхових послуг.
Компанiя є цiлiсним господарським комплексом, що виробляє, постачає i розподiляє весь обсяг
електроенергiї у мiстi Києвi. Пiдприємство займає монопольне положення на київському ринку
електроенергiї. Крiм цього, “КИЇВЕНЕРГО” постачає значну частину теплової енергiї у мiстi
Києвi.
Юридична адреса Компанiї – пл. I. Франка, 5, 01001, м. Київ, Україна.
Станом на 30 червня 2016 року кiлькiсть працiвникiв «КИЇВЕНЕРГО» складала 11 045 (31 грудня
2015 року: 11 672).
Безперервнiсть дiяльностi
Станом на 30 червня 2016 року дефiцит чистого оборотного капiталу Компанiї становив 2 158 433
тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року дефiцит чистого оборотного капiталу Компанiї – 1 323 097
тисяч гривень). У сiчнi-червнi 2016 року Компанiя отримала збиток у сумi 752 212 тисячi гривень
та мала негативний чистий рух грошових коштiв за основною дiяльнiстю у сумi 717 743 тисяч
гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної
дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi звичайної
дiяльностi.
2 Умови, в яких працює Компанiя
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi переживала нестiйкiсть з багато
кiлькiсними протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, що призвело до погiршення
державної економiки, волатильностi фiнансових ринкiв i стрiмкiй девальвацiї нацiональної валюти
по вiдношенню до iнших iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк України,
серед iнших мiр, вводив певнi обмеження на покупку iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.

Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на основi
минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi майбутнiх
подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а
також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”).
Валюта подання. Якщо не зазначено iнше, усi суми у цiй фiнансовiй звiтностi поданi у
нацiональнiй валютi України – гривнi.
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є гривня. Монетарнi активи i
зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним
обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi звiтнi дати. Операцiї,
деномiнованi у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти, перераховуються у
функцiональну валюту iз використанням курсу обмiну, чинного на дату проведення операцiї.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i
перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту Компанiї за обмiнними
курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Перерахунок за
курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi до iнвестицiй у
капiтал. Вплив змiн курсу обмiну на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується
як частина прибутку або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi
надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту
основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть
активiв, створених самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату
працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує
попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на iншi резерви у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдноситься
на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу
ранiше був визнаний у складi фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також
визнається у складi фiнансового результату. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї,
розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, яка вiдноситься на фiнансовий
результат, та сумою амортизацiї, розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переноситься
з iнших резервiв на нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об’єкта основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв

визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визнаються
у звiтi про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до iнших
резервiв, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя. Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних
засобiв (включаючи аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя
iнших об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди вiд 15 до 50
Виробниче обладнання вiд 5 до 30
Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 5 до 12
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент
вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр
використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв
та строк їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У
випадку знецiнення основних засобiв їхня балансова вартiсть зменшується до вартостi
використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на продаж, залежно вiд того, яка з них
бiльша.
Активи, отриманi вiд Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Вiдповiдно до договору,
укладеного мiж Компанiєю та Київською мiською державною адмiнiстрацiєю, Компанiя отримує
окремi об’єкти основних засобiв в оперативне управлiння. Оскiльки переважно всi ризики та
вигоди володiння передаються Компанiїi, цi активи визнаються у консолiдованому балансi
Компанiї у момент їх отримання.
Оренда. Оренда, за якої значна частина ризикiв та вигод вiд володiння залишаються за
орендодавцем, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за оперативною орендою (за
вирахуванням будь-яких матерiальних стимулiв, отриманих вiд орендодавця), вiдносяться на
фiнансовий результат рiвними сумами протягом строку дiї оренди.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за категорiями
оцiнки: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi активи для подальшого продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка
виникає тодi, коли Компанiя надає грошовi кошти, товари або послуги безпосередньо дебiтору, за
винятком дебiторської заборгованостi, яка створюється без намiру продажу негайно або у
найближчому майбутньому, чи дебiторської заборгованостi, яка котирується на активному ринку.
Кредити та дебiторська заборгованiсть переважно включають кредити, дебiторську заборгованiсть
за основною дiяльнiстю та iншу дебiторську заборгованiсть. Всi iншi фiнансовi активи включено
до категорiї для подальшого продажу.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї
включають iнвестицiї для подальшого продажу, кредити та позиковi кошти, грошовi кошти та їх
еквiваленти, а також короткостроковi депозити. У Компанiї також є iншi фiнансовi iнструменти,
наприклад, дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та кредиторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю, якi виникають безпосередньо у зв’язку з її основною дiяльнiстю.
Усi iншi фiнансовi активи та зобов’язання Компанiї спочатку визнаються за справедливою
вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням
справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при

початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою
вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим
фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або метод оцiнки, який у якостi базових
даних використовує лише данi з вiдкритих ринкiв.
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу),
визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов’язується здiйснити
поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї iз придбання або продажу визнаються на дату
розрахунку, при цьому змiна вартостi за перiод мiж датою прийняття зобов’язань та датою
розрахунку не визнається щодо активiв, вiдображених за первiсною або амортизованою вартiстю, i
визнається у складi капiталу щодо активiв, якi вiдносяться до категорiї активiв для подальшого
продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля початкового визнання фiнансовi зобов’язання,
кредити та дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю.
Амортизована вартiсть розраховується iз використанням методу ефективної процентної ставки, а
для фiнансових активiв визначається за вирахуванням будь-яких збиткiв вiд знецiнення. Премiї та
дисконти, в тому числi початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової
вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються iз використанням ефективної процентної
ставки iнструмента.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов’язань зi строком менше одного року
вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається на основi майбутнiх грошових потокiв
за договором, дисконтованих iз застосуванням поточних ринкових процентних ставок для
подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про якi є доступною для Компанiї.
Прибуток та збитки вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiй для подальшого продажу
визнаються безпосередньо у складi капiталу. Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв Компанiя використовує рiзнi методики та робить припущення, що базуються на
ринкових умовах, якi iснують станом на звiтну дату.
У випадку продажу активiв для подальшого продажу або вибуття iншим чином, до розрахунку
чистого прибутку вiд такої операцiї включається кумулятивний прибуток або збиток, визнаний у
складi капiталу. Якщо у складi капiталу було визнане зменшення справедливої вартостi активiв
для подальшого продажу i iснують об’єктивнi ознаки знецiнення активiв, визнаний у складi
капiталу збиток переноситься з капiталу та включається до розрахунку чистого прибутку, навiть
якщо визнання активiв не припинилося.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про фiнансовi результати по мiрi їх понесення в
результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля початкового визнання iнвестицiй для
подальшого продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартостi фiнансового
iнструменту до рiвня, нижчого за його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий фiнансовий
iнструмент є знецiненим. Накопичений збиток вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж
вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будь-який збиток вiд знецiнення
активу, ранiше визнаний у звiтi про фiнансовi результати, вилучається з капiталу та визнається у
звiтi про фiнансовi результати.
Збитки вiд знецiнення дольових iнструментiв, визнанi у звiтi про фiнансовi результати, не
сторнуються. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для
подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi результати, то збиток вiд
знецiнення сторнується через звiт про фiнансовi результати поточного перiоду.
Резерв на знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує
об‘єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно
до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть

застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або
недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, що дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву – це рiзниця мiж балансовою
вартiстю активу та приведеною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про
фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть є такою, що не може бути повернута, вона
списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум
кредитується у звiтi про фiнансовi результати.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли
(i) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть, або (ii)
Компанiя передала, в основному, всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (iii)
Компанiя не передала та не залишила, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але
припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових
обмежень на перепродаж.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до
вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу. У цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi
перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому
обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть палива визначається за
методом середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших категорiй запасiв – за методом перших
надходжень (метод ФIФО). Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi
нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану
та витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому

оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за
мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у
тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть
того, що до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про
те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про
фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi
результати.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було
здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних
активiв. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання послуг, за якi
вони були здiйсненi, а передоплати за товари капiталiзуються у складi собiвартостi отриманих
товарiв. Якщо iснує свiдчення того, що товари або послуги, за якi видана передоплата, не будуть
отриманi, вiдповiдне знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
вiдображаються за номiнальною вартiстю. Лiквiднi монетарнi активи показанi за справедливою
вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових
коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу
iнших необоротних активiв.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi
пiсля звiтної дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ в Українi стягується за двома ставками: 20% при продажу
на територiї Українi та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв та виконаннi
робiт або наданнi послуг за межi України. Податкове зобов’язання з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi
ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту або на
дату надходження коштiв вiд клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. Вiдповiдно до
норм Податкового Кодексу України з 01 сiчня 2016 року Компанiя використовує касовий метод
облiку ПДВ за операцiями з постачання, передачi та розподiлу електричної та теплової енергiї.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй основi iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових
коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi

поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за
договором, спочатку визнається за справедливою вартiстю, а у подальшому оцiнюється за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань визнаються, коли
Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй,
iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька схожих
зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть
вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов’язань,
є незначною.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення
резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо
вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Визнання доходiв. Компанiя реалiзує всю електроенергiю, вироблену її енергогенеруючими
потужностями, Державному пiдприємству «Енергоринок», державному монополiсту у сферi
розподiлу електроенергiї, за цiнами, визначеними на основi розрахунково-аналiтичного метода
прогнозованої оптової цiни, який використовує Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ.
Компанiя купує електроенергiю у ДП «Енергоринок» та реалiзує її кiнцевим споживачам.
Виручка вiд продажу електроенергiї та теплоенергiї – це вартiсть обсягу електроенергiї та
теплоенергiї, поставленої протягом року, до якого включається розрахунковий обсяг, поставлений
споживачам протягом перiоду з дати останнього зняття показникiв лiчильника до кiнця року.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає цiну закупiвлi, транспортнi витрати, комiсiйнi та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсiйного зобов’язання i прибутки та збитки вiд
курсової рiзницi.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя бере участь в обов’язковому
державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на
пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я
умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах.
Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, являє
собою дисконтовану вартiсть зобов’язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну дату.

4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних намiрах та фiнансовому станi Компанiї (Примiтка 1).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi
тлумачення.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Компанiя
здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi
iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку
таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є
цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної
процентної ставки.
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть об’єктивних
ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об’єктивнi ознаки iснують, Компанiя оцiнює
вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу – це справедлива вартiсть активу
або одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є
значною мiрою незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп
активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об’єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi Компанiя
повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, щоб обчислити приведену
вартiсть цих грошових потокiв.
Змiни у форматi представлення фiнансової звiтностi. У звiтностi за сiчень-червень 2016 року
Компанiя вiдобразила коригування нерозподiленого прибутку на початок 2016 року у з’язку з
коригуванням чистого доходу вiд реалiзованої послуги з центрального опалення та гарячого
водопостачання, що за перiодом виникнення вiдноситься до 2015 року.
У тисячах гривень
Форма звiтностi Рядок звiтностi У попереднiй звiтностi станом на 31 грудня 2015 року Змiна У
звiтностi станом на 30 червня 2016 року
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1125 – Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги 3 362 699 (75 810) 3 286 889
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1135 – Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
89 529 11 371 100 900
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1136 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
(у тому числi з податку на прибуток) 40 409 11 371 51 780
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1690 – Iншi поточнi зобов’язання 1 089 837 (12 635) 1 077 202

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 1420 – Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (271 405)
(51 804) (323 209)
Форма звiтностi Рядок звiтностi У попереднiй звiтностi за сiчень-червень 2015 року Змiна У
звiтностi за сiчень-червень 2016 року
Звiт про фiнансовi результати 2000 – Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
9 056 727 (5 587) 9 051 140
Вказанi вище коригування були здiйсненi для бiльшої зрозумiлостi фiнансового результату та
вiдповiдностi доходiв та витрат за перiодами.
5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були
прийнятi Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2015
року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
• КТМФЗ «Обов’язковi платежi» (випущений 20 травня 2013 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 17 червня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2011-2013 рр. (випущенi 12 грудня 2013; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi новi стандарти, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї, були випущенi,
але не прийнятi Європейським Союзом або не дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2015
року або пiсля цiєї дати:
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» (випущений 28 травня 2014; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 сiчня 2016 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 27: Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi (випущенi 12 серпня
2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї
дати);
• Змiни в МСБО 1: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 18 грудня 2014 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. (випущенi 25 вересня 2014; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 16 та МСБО 38: Уточнення прийнятних методiв зносу та амортизацiї (випущенi
12 травня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або
пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 19: Виплати працiвникам: внески спiвробiтникiв (випущенi 21 листопада 2013
року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2010-2012 рр. (випущенi 12 грудня 2013; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015 року або пiсля цiєї дати).
На даний час Компанiя оцiнює вплив прийняття цих нових стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
6 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами

Визначення пов’язаних сторiн наведене в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Iншi пов’язанi сторони представленi компанiями, з якими
Компанiя має значну концентрацiю операцiй, але не має спiльного контролю.
Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанiя
проводила значнi операцiї або мала значнi залишки по операцiях станом на 30 червня 2016 року.
Станом на 30 червня залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими:
30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 1 547 809 1 464 282 226 243
Грошовi кошти та їх еквiваленти – поточний рахунок 19 606 59 661 12 078 133 119
Небанкiвськi позиковi кошти - (722 475) - (670 658)
Iншi фiнансовi зобов’язання (64 532) (699 435) (107 889) (737 073)
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть (1 043
395) (1 493 330) (2 083 756) (555 610)
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов’язаними сторонами були такими:
сiчень-червень 2016 р. сiчень-червень 2015 р.
У тисячах гривень Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Державнi пiдприємства Компанiї пiд спiльним контролем основного акцiонера
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 1 884 342 - 2 134 103 Реалiзацiя електроенергiї, теплової енергiї та iнших послуг 427 354 - 339 097 Придбання матерiалiв та послуг (110 155) (25 747) (107 533) (25 199)
Закупiвлi газу (3 315 425) (1 549 841) (4 110 282) Придбання електроенергiї у ДП «Енергоринок» (4 755 787) - (3 509 685) Процентнi витрати за кредитом, отриманим вiд пов’язаної сторони - (28 794) (24 226)
7 Рядок 1000 «Нематерiальнi активи», 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», рядок 1010
«Основнi засоби»
У балансовiй вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та iнше обладнання
Незавер-шене будiв-ництво Нематерiальнi активи Всього
На 31 грудня 2014 р.
Переоцiнена вартiсть 3 126 670 2 062 460 250 312 931 387 34 023 6 404 852
Накопичений знос (349 525) (489 545) (85 221) - (29 616) (953 907)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 2 777 145 1 572 915 165 091 931 387 4 407 5 450 945

Надходження 217 309 107 071 34 261 407 124 7 850 773 615
Вибуття (1 175) (675) (5 363) (1 359) (2) (8 574)
Амортизацiйнi вiдрахування (403 360) (145 991) (41 367) (3 006) (593 724)
Переведення в iншу категорiю 84 142 203 137 11 058 (298 337) - Iнший рух основних засобiв 535 047 (473 755) (61 292) - - Збiльшення вартостi за рахунок капiталу 2 829 614 722 357 47 512 - - 3 599 483
Збiльшення вартостi за рахунок доходiв звiтного перiоду 90 277 27 457 3 501 131 - 121 366
Зниження вартостi за рахунок витрат звiтного перiоду (953 878) (474 567) (24 251) (283 667) - (1
736 363)
Зниження вартостi за рахунок капiталу (171 179) (31 005) (1 137) - (203 321)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 5 003 942 1 506 944 128 013 755 279 9 249 7 403 427
На 31 грудня 2015 р.
Переоцiнена вартiсть 5 332 526 1 606 985 147 017 755 279 41 158 7 882 965
Накопичений знос (328 584) (100 041) (19 004) - (31 909) (479 538)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 5 003 942 1 506 944 128 013 755 279 9 249 7 403 427
Надходження 59 726 66 799 4 714 230 000 5 427 366 666
Вибуття (2 876) (985) (405) (806) (1 054) (6 126)
Амортизацiйнi вiдрахування (309 734) (98 707) (13 803) - (3 441) (425 685)
Переведення в iншу категорiю 83 037 144 444 305 (227 786) - Iнший рух основних засобiв (445) (18) 463 - - Залишкова вартiсть на 30 червня 2016 р. 4 833 650 1 618 477 119 287 756 687 10 181 7 338 282
На 30 червня 2016 р.
Переоцiнена вартiсть 5 460 082 1 817 069 151 663 756 687 45 483 8 230 984
Накопичений знос (626 432) (198 592) (32 376) - (35 302) (892 702)
Залишкова вартiсть на 30 червня 2016 р. 4 833 650 1 618 477 119 287 756 687 10 181 7 338 282
7 Рядок 1000 «Нематерiальнi активи», 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», рядок 1010
«Основнi засоби» (продовження)
Станом на 30 червня 2016 р. залишкова вартiсть основних засобiв, що є власнiстю держави та
Київської мiської державної адмiнiстрацiї, якими користується Компанiя i якi були визнанi у
балансi, склала 3 973 712 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 4 030 873 тис. грн.)
Компанiя залучала акредитованого незалежного оцiнювача для визначення справедливої вартостi
основних засобiв. При визначеннi справедливої вартостi основних засобiв були застосованi

наступнi методики: дохiдний пiдхiд, порiвняльний (ринковий) та затратний пiдходи. Дата
переоцiнки – 01 липня 2015 р.
У сiчнi-червнi 2016 року витрати на амортизацiю у сумi 413 305 тисяч гривень (у сiчнi-червнi 2015
року – 182 536 тисяч гривень) були включенi до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї, 9 851
тисячi гривень (у сiчнi-червнi 2015 року – 6 717 тисяч гривень) – до складу адмiнiстративних
витрат, 2 529 тисячi гривень (у сiчнi-червнi 2015 року – 5 992 тисячi гривень) – до складу iнших
операцiйних витрат.
8 Рядок 1035 «Iншi фiнансовi iнвестицiї»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Iнвестицiї для подальшого продажу 6574 6 574
Всього фiнансових iнвестицiй 6 574 6 574
9 Рядок 1101 «Виробничi запаси», рядок 1103 «Готова продукцiя», рядок 1104 «Товари»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Паливо 246 508 246 975
Сировина та матерiали 29 028 18 176
Запаснi частини 12 836 6 201
Готова продукцiя 190 274
Товари 1 402 775
Iншi ТМЦ 6 182 3 202
Всього товарно-матерiальних запасiв 296 146 275 603
Станом на 30 червня 2016 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням резерву на
знецiнення у сумi 8 233 тисяча гривень (на 31 грудня 2015 року – 8 441 тисяч гривень). Чиста
змiна суми резерву на знецiнення запасiв за сiчень-червень 2016 року – сторнування резерву у сумi
143 тисячi гривень (за 2015 рiк – сторнування резерву у сумi 2 390 тисяч гривень).
10 Рядок 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1135 «Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом», рядок 1130 «Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансами», рядок 1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»,
рядок 1190 «Iншi оборотнi активи»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 4 321 575 3 869 283
Iнша дебiторська заборгованiсть 147 305 166 485
Резерв на знецiнення фiнансових активiв (926 141) (698 775)
Всього фiнансових активiв 3 542 739 3 336 993
Передоплати за товари та послуги 162 987 287 397
Податковий кредит з ПДВ задекларований - 49 120
Податковий кредит з ПДВ незадекларований 181 074 46 730
Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 54 406 51 780
Компенсацiя покращень основних засобiв вiд КМДА 352 982 352 982
Iнша дебiторська заборгованiсть - 226 243
Iншi грошовi документи 745 651

Резерв на знецiнення нефiнансових активiв (352 982) (352 982)
Всього нефiнансових активiв 399 212 661 921
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 3
941 951 3 998 914
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
деномiнована в гривнях.
11 Рядок 1165 «Грошi та їх еквiваленти»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 181 009 151 037
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 181 009 151 037
Усi кошти на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
Компанiя не надавала грошовi кошти та їх еквiваленти у заставу як забезпечення позикових
коштiв.
12 Рядок 1400 «Зареєстрований (пайовий) капiтал», рядок 4290 «Iншi змiни у капiталi»
Станом на 30 червня 2016р. та 31 грудня 2015р. випущений акцiонерний капiтал Компанiї
складався з 108 364 280 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Одна акцiя дає
право одного голосу.
Стосовно рядка 4290 Звiту про власний капiтал:
- змiна капiталу у дооцiнках та нерозподiленого прибутку у сумi 296 363 тисяч гривень
складається з суми
реалiзованого резерву переоцiнки за сiчень-червень 2016 року
- змiна додаткового капiталу у сумi 29 012 тисяч гривень складається з суми отриманих основних
засобiв
згiдно Угоди з Київською мiською державною адмiнiстрацiєю
13 Рядок 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання», рядок 1610 «Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Довгостроковi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 2 222 2 465
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями - 47 254
Всього довгострокових iнших фiнансових зобов’язань 2 222 49 719
Поточнi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 58 888 96 410
Реструктуризована заборгованiсть перед iншими компанiями 50 263 -

Кредити вiд небанкiвських органiзацiй 607 069 586 216
Всього поточних iнших фiнансових зобов’язань 716 220 682 626
Всього iнших фiнансових зобов’язань 718 442 732 345
Сума заборгованостi перед ДП «Енергоринок» визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною
вартiстю, дисконтованою за ефективними процентними ставками 19,3% та 14,8%.
Сума заборгованостi перед iншими компанiями визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною
вартiстю, дисконтованою за ефективною процентною ставкою 13,18%.
14 Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1630
«Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi», рядок 1640 «Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками», рядок 1690 «Iншi поточнi
зобов'язання»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 1 480 135 2 391 556
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 39 917 42 132
Дивiденди до виплати 556 133 556 165
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 2 076 185 2 989 853
Нарахованi витрати на судовi процеси 309 782 7 105
Податковi зобов’язання з ПДВ незадекларованi 337 386 239 504
Заробiтна плата 36 176 37 410
Нарахованi вiдсотки за кредитами вiд небанкiвських органiзацiй 115 406 84 442
Зобов’язання з вiдступлення права вимоги 699 435 737 073
Iнша кредиторська заборгованiсть 23 385 9 078
Отримана фiнансова допомога 819 305 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 4 417
060 4 104 465
Станом на 30 червня 2016 року та 31 грудня 2015 року вся кредиторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю деномiнована у гривнях.
Дивiденди до виплати в основнiй частинi стосуються 2013 та 2014 року.
15 Рядок 1620 «Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом», рядок 1625
«Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Податки на заробiтну плату 7 834 14 713
Податковi зобов’язання з ПДВ до сплати 53 647 Iнше 37 711 16 735
Всього податкiв до сплати 99 192 31 448

16 Рядок 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Електрична енергiя, реалiзована кiнцевим споживачам 5 003 665 3 816 632
Теплопостачання 3 946 725 2 830 661
Електрична енергiя, реалiзована ДП «Енергоринок» 1 884 342 2 134 103
Компенсацiя тарифiв на теплопостачання - 223 123
Iнша реалiзацiя 39 470 46 621
Всього чистий дохiд 10 874 202 9 051 140
17 Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Електрична енергiя, придбана у ДП “Енергоринок” 4 755 787 3 509 685
Вартiсть газу 4 865 266 4 110 282
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 534 015 578 554
Амортизацiя основних засобiв 413 305 182 536
Сировина та матерiали 121 150 117 222
Ремонт i обслуговування основних засобiв 39 968 30 286
Податки, крiм податку на прибуток 81 683 33 425
Iнше 228 897 194 068
Всього собiвартiсть 11 040 071 8 756 058
18 Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Дохiд вiд надання допомiжних послуг 46 343 38 919
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 2 209 43
Штрафи та пенi отриманi 5 288 9 125
Дохiд вiд вибуття матерiалiв 7 844 8 559
Iншi доходи 5 346 5 722
Всього iншi операцiйнi доходи 67 030 62 368
19 Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 59 358 48 273
Амортизацiя основних засобiв 9 851 6 717
Податки, крiм податку на прибуток 8 038 4 485
Вартiсть професiйних послуг 5 792 4 580
Транспортнi витрати 2 127 1 741
Iнше 4 273 4 364
Всього адмiнiстративнi витрати 89 439 70 160

20 Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Нарахованi штрафи i пенi 353 204 175 045
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 224 566 428 778
Собiвартiсть реалiзованих послуг 38 144 32 492
Обслуговування соцiальних активiв 6 341 12 528
Вiдрахування до профкому 3 437 5 353
Iншi витрати 19 708 13 519
Всього iншi операцiйнi витрати 645 400 667 715
21 Рядок 2220 «Iншi фiнансовi доходи» та рядок 2250 «Фiнансовi витрати»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Процентнi доходи 4 772 8 805
Дисконтування фiнансових активiв 936 39 939
Всього фiнансових доходiв 5 708 48 744
Процентнi витрати за довгостроковими iншими зобов’язаннями 8 599 22 959
Процентнi витрати за позиковими коштами 28 794 24 226
Збиток вiд дострокового погашення iнших зобов’язань - 93 230
Ефект дисконтування пенсiйних зобов’язань 5 855 5 256
Збиток при початковому визнаннi довгострокової дебiторської заборгованостi 3 130 279
Iншi фiнансовi витрати 2 533 Всього фiнансових витрат 48 911 145 950
22 Рядок 2240 «Iншi доходи»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв 15 636 8 261
Iншi доходи 5 521 3 476
Всього iншi доходи 21 157 11 737
23 Рядок 2270 «Iншi витрати»
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Списання залишкової вартостi основних засобiв, що вибули 6 126 1 826
Неоперацiйна курсова рiзниця 23 022 136 973
Iншi витрати 83 150
Всього iншi витрати 29 231 138 949
24 Рядок 2300 «Витрати (дохiд) з податку на прибуток»

Податок на прибуток складається з таких компонентiв:
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Поточний податок - (36 464)
Вiдстрочений податок 132 743 96 390
Дохiд з податку на прибуток 132 743 59 926
25 Умовнi та iншi зобов’язання та операцiйнi ризики
Податкове законодавство. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у
своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить
складний пiдхiд. Це передбачає дотримання вказiвок Вищого арбiтражного суду за справами про
ухилення вiд оподаткування шляхом перевiрки сутностi та комерцiйних пiдстав операцiй. Цi
фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових
надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та
частоти податкових перевiрок. Зокрема, iснує вiрогiднiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi
ранiше не оскаржувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi
суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi.
Судовi процедури. У ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї.
Керiвництво вважає, що пiд усi суттєвi збитки у цiй фiнансовiй звiтностi були створенi вiдповiднi
резерви.
Зобов’язання по капiтальних витратах та закупiвлях. Станом на 30 червня 2016 року та 31 грудня
2015 року Компанiя не має передбачених договорами зобов’язань по капiтальних витратах на
основнi засоби або iнших передбачених договорами зобов’язань по закупiвлях.
Питання, пов’язанi з охороною навколишнього середовища. Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв
влади щодо його виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично оцiнює свої
зобов’язання згiдно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов’язань,
вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi
зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також
судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За iснуючого порядку,
який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що суттєвих
зобов’язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує.
Страхування. Страхова галузь України знаходиться на етапi розвитку, i численнi форми
страхового захисту, якi розповсюдженi в iнших країнах, наразi не доступнi. Компанiя не має
повного страхового покриття її виробничих активiв на випадок тимчасового припинення
господарської дiяльностi, а також щодо майнової вiдповiдальностi перед третiми особами або у
зв’язку iз заподiянням шкоди навколишньому середовищу, що виникає внаслiдок позаштатних
ситуацiй на об’єктах, якi знаходяться у власностi Компанiї, чи в результатi операцiй, якi
стосуються Компанiї. Доки Компанiя не одержить належного страхового покриття, iснує ризик
того, що втрата чи знищення певних активiв може негативно вплинути на її дiяльнiсть.
26 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного,
ринкового, географiчного, валютного, ризику лiквiдностi та ризику процентної ставки), а також
операцiйних та юридичних ризикiв. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є
визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.

Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна
сторона фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї
Компанiєю продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких
виникають фiнансовi активи.
Ринковий ризик. Компанiя наражається на ринковi ризики, якi виникають у зв’язку з вiдкритими
позицiями процентних активiв i зобов’язань, якi великою мiрою залежать вiд загальних та
конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий
Компанiєю, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого пiдходу не
запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
Валютний ризик. Компанiя здiйснює основну дiяльнiсть в Українi. Вiдповiдно, валютний ризик, на
який вона наражається, обмежений позиковими коштами, якi деномiнованi в доларах США або
прив’язанi до долара США. Основнi негативнi наслiдки впливу свiтової фiнансової кризи на
економiку України полягають у зменшеннi притоку капiталу та скороченнi попиту на продукцiю
українського експорту. Цi фактори у поєднаннi iз зростаючою внутрiшньою нестабiльнiстю в
країнi призвели до волатильностi валютного ринку та спричинили суттєве падiння гривнi по
вiдношенню до основних iноземних валют. Керiвництво контролює цей валютний ризик, але
Компанiя не хеджує свої валютнi позицiї у доларах США.
Ризик процентної ставки. Оскiльки Компанiя зазвичай не має значних процентних активiв, доходи
та грошовi потоки Компанiї вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових
процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов’язаний з
довгостроковими позиковими коштами. Позиковi кошти, залученi за перемiнними процентними
ставками, призводять до ризику процентної ставки. Позиковi кошти, виданi за фiксованими
процентними ставками, призводять до ризику справедливої вартостi процентної ставки.
Станом на 30 червня 2016 року Компанiя не має позикових коштiв з перемiнною процентною
ставкою.
Компанiя не має формальної полiтики та процедур з управлiння ризиком процентної ставки,
оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi Компанiї.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями. Компанiя щодня стикається
з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових коштiв. Керiвництво
здiйснює монiторинг помiсячних прогнозiв грошових потокiв Компанiї.
27 Управлiння капiталом
Мета Компанiї при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi її подальшого функцiонування як
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може
коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному
середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Протягом сiчня-червня 2016 року та 2015 року цiлi, полiтика та процедури Компанiї не зазнали
змiн.
Компанiя контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту
заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Пiдприємство включає
до складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть i нарахованi зобов’язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Капiтал включає власний капiтал.
Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств (за
фiнансовою звiтнiстю Компанiї):

- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен становити не менше 1 250
мiнiмальних заробiтних плат;
- якщо вартiсть чистих активiв пiдприємства на кiнець другого або кожного подальшого
фiнансового року буде меншою, нiж акцiонерний капiтал, пiдприємство має зменшити свiй
акцiонерний капiтал та внести вiдповiднi змiни до свого Статуту. Якщо вартiсть чистих активiв
стане меншою, нiж мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу, це пiдприємство
пiдлягає лiквiдацiї.
Компанiя дотримувалась зазначених вище вимог до капiталу протягом усiх поданих у звiтностi
перiодiв.
28 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно
обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди
виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Балансова вартiсть
грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської
заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю
погашення цих iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень : котирування (незкоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 30 червня 2016 року та на 31 грудня 2015 року Компанiя не мала фiнансових
iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю.
29 Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду
Пiсля закiнчення звiтного перiоду не вiдбулося значних подiй, якi вимагали б розкриття у цiй
фiнансовiй звiтностi.
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