
 

Вих.№ 90/06-19 

від 26.06.2019 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

Місцезнаходження: 49107, Україна, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22 

ідентифікаційний код юридичної особи 23359034 

(далі також «Товариство» або АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») 

 

повідомляє про те, що 16 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська 

 обл., м.  Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 

РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО») 

 

відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»  

відбудуться позачергові Загальні збори Товариства. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 

денного): 

1. 

Обрання Лічильної комісії 

позачергових Загальних зборів 

Товариства. Затвердження 

регламенту роботи позачергових 

Загальних зборів Товариства. 

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних 

зборів Товариства у наступному складі: 

Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна; 

Члени Лічильної комісії: Ніколенко Яна Олександрівна, 

Бражник Дмитро Володимирович. 

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових 

Загальних зборів Товариства (додається). 

2. 

Надання згоди та/або схвалення 

вчинення Товариством значних 

правочинів, що є обов’язковими 

для участі на нових сегментах 

ринку електричної енергії. 

2.1. Надати згоду та/або схвалити вчинення Виконавчим 

органом Товариства значних правочинів незалежно від їх 

суми (в тому числі на суму, що перевищує 50% вартості 

активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності) та строку дії, а саме: 

2.1.1. укладення з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» 

(Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та / або 

його правонаступниками та / або іншими 

юридичними особами, які будуть виконувати 

функції оператора системи передачі 

(адміністратора розрахунків): 

(i) договорів про врегулювання небалансів 

електроенергії і договорів про участь у 

балансуючому ринку щодо здійснення 

операцій з купівлі-продажу електричної 

енергії (послуг з балансування) без 

встановлення граничних лімітів обсягів, 

ціни і вартості електричної енергії 

(послуг з балансування), за умови, що 

такі договори укладаються відповідно 

до Правил ринку, затверджених 

постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики і комунальних 

послуг № 307 від 14.03.2017 (надалі – 

«Правила ринку електричної 

енергії»); 

(ii) договорів про надання допоміжних 

послуг (в т.ч. про надання допоміжних 

послуг із регулювання частоти та 

активної потужності, про надання 

допоміжних послуг із забезпечення 

відновлення функціонування ОЕС 



 
України після системних аварій, про 

надання послуг із регулювання напруги 

та реактивної потужності в режимі 

синхронного компенсатора), без 

встановлення граничних лімітів обсягів, 

ціни і вартості таких договорів, за 

умови, що такі договори укладаються 

відповідно до Правил ринку електричної 

енергії; 

(iii) договорів про надання послуг з передачі 

електричної енергії та договорів про 

надання послуг з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) 

управління, без встановлення граничних 

лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за 

умови, що ціни (тарифи) на такі послуги 

врегульовані Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики і комунальних 

послуг. 

2.1.2. укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» 

(Україна, код ЄДРПОУ – 43064445) або 

іншою юридичною особою, яке буде 

виконувати функції Оператора ринку, 

договору про участь у ринку «на добу 

наперед» і внутрішньодобового ринку, 

договорів купівлі-продажу електричної енергії 

на ринку «на добу наперед» і 

внутрішньодобового ринку, без встановлення 

граничних лімітів обсягів, ціни і вартості 

електричної енергії, за умови, що вони 

визначені у відповідності з Правилами ринку 

«на добу наперед» і внутрішньодобового 

ринку, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики і 

комунальних послуг № 308 від 14.03.2017; 

2.1.3. укладення з юридичною особою, яка є 

ліцензіатом із надання послуг із розподілу, 

договорів про надання послуг із розподілу 

електричної енергії, без встановлення 

граничних лімітів обсягів, ціни і вартості 

послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі 

послуги врегульовані Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики і комунальних послуг; 

2.1.4. укладення з юридичною особою, яка є 

виробником електричної енергії на атомних 

електростанціях або гідроелектростанціях, 

договорів купівлі - продажу електричної 

енергії на ринку двосторонніх договорів, без 

встановлення граничних лімітів обсягів, ціни 

або вартості послуг, за умови, що вони 

регулюються Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики і комунальних послуг або іншим 

органом державної влади; 

2.1.5. укладення (без встановлення граничних 

лімітів обсягів, ціни або вартості послуг) 

договорів купівлі-продажу електричної 



 
енергії та договорів про надання послуг із 

забезпечення доступності електричної енергії 

для побутових споживачів з ДП 

«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (Україна, 

код ЄДРПОУ – 43068454), договорів про 

надання послуг із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел з ДП «НЕК 

УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 

00100227) та / або його правонаступниками 

та / або іншими юридичними особами, які 

будуть виконувати функції оператора 

системи передачі, за умови, що порядок 

визначення цін (тарифів) регулюється 

Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики і 

комунальних послуг, або іншим органом 

державної влади. 

2.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 

2.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями 

та/або корпоративними правами, а рівно 

підписання, оформлення та/або видачею будь-яких 

документів, що стосуються таких транзакцій. 

2.3.  Встановити, що за рішенням Виконавчого органу 

Товариства Товариство має право вчиняти 

правочини, передбачені пунктом 2.1, без отримання 

додаткового погодження Наглядової ради 

Товариства. 

 

Перелік акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які мають право на 

участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 16 липня 2019 року, 

складається станом на 24 годину 10 липня 2019 року. 

Дата складання переліку акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для 

здійснення персонального повідомлення про проведення 16 липня 2019 року позачергових 

Загальних зборів Товариства – 20 червня 2019 року.  

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися 

Реєстраційною комісією АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 16 липня 2019 року 

з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів 

Товариства: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК 

«УКРЕНЕРГО»). 

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, 

представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 

законодавства України. 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається 

відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні 

товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про 

проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 

використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 

позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 

 501 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення позачергових 

Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна за місцем проведення 

позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 



 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 

Генеральний директор Товариства Кухтій В.Ю., тел. (056) 373-52-46, (044) 455-71-94. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний 

представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Дніпро, шосе 

Запорізьке, 22, каб. 501 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 

хв.) із письмовою заявою на ім’я Генерального директора Товариства. 

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних 

зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту 

отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові 

запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, 

яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних 

зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних 

зборів. 

Акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 

позачергових Загальних зборів Товариства. 

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 991 617 шт., загальна кількість голосуючих 

акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення 

про проведення Загальних зборів Товариства, складає 5 962 505 шт. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 

кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів 

Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про 

акціонерні товариства»: http://www.doe.com.ua. 

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 373-52-46, (044) 455-71-94. 

Наглядова рада АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

 


