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1)Посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування ТОВ "ДТЕК")

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

0

5)Освіта**

-

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування ТОВ "ДТЕК")

8)дата набуття повноважень та термін, на

14.03.2013, строк, на який призначено, не визначено, але у будь-якому випадку не бiльше, нiж строк дiї

який обрано (призначено)

повноваже
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд
14.03.2013 (протокол № 1 вiд 14.03.2013 ) з числа членiв Ревiзiйної комiсiї обрано Голову Ревiзiйної комiсiї
Товариства – юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до
перенайменування ТОВ "ДТЕК").Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись на пiдставi
п.18.6. Статуту Товариства. Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.Винагорода в натуральнiй

9)Опис

формi не виплачувалась. Як юридична особа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК
ЕНЕРГО» (до перенайменування ТОВ "ДТЕК") непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом звiтного перiоду Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймались рiшення щодо
вiдкликання або обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Повноваження та обов`язки посадова особа
здiйснює вiдповiдно до Статуту Товариства, зокрема скликає та бере участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї
Товариства, вирiшує питання, що належать до її компетенцiї.

1)Посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя України»

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

0

5)Освіта**

-

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та

Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя України»

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

26.06.2012, Особу призначено строком на 3 роки

який обрано (призначено)

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРООБЛЕНЕРГО" 26.06.2012, на пiдставi пунктiв 17-19 статтi
33 Закону України «Про акцiонернi товариства», було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, згiдно
пунктiв 10, 11, 13, 14 протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРООБЛЕНЕРГО». Повноваження
та обов`язки посадова особа здiйснює вiдповiдно до Статуту Товариства, зокрема бере участь в засiданнях
9)Опис

Ревiзiйної комiсiї Товариства, вирiшує питання, що належать до її компетенцiї. Винагорода посадовiй особi не
виплачувалася. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Як юридична особа, Нацiональна
акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя України», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, загального стажу роботи не має. Протягом звiтного перiоду Загальними зборами акцiонерiв Товариства
не приймались рiшення щодо вiдкликання або обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

1)Посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

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

ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.) ( до перенайменування DTEK INVESTMENTS B.V.)

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

0

5)Освіта**

-

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та

ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.) (до перенайменування - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK

попередня посада, яку займав**

INVESTMENTS B.V.)

8)дата набуття повноважень та термін, на

26.06.2012, Особу призначено строком на 3 роки

який обрано (призначено)

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРООБЛЕНЕРГО" вiд 26.06.2012 року на пiдставi пунктiв 1719 статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», було прийнято рiшення про змiну складу посадових
осiб, згiдно пунктiв 10, 11, 13, 14 протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
Повноваження та обов`язки посадова особа здiйснює вiдповiдно до Статуту Товариства, зокрема бере участь в
засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, вирiшує питання, що належать до її компетенцiї. Винагорода посадовiй

9)Опис

особi не виплачувалася. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Як юридична особа, ДТЕК ОЙЛ
ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.)(до перенайменування - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS
B.V.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду Загальними
зборами акцiонерiв Товариства не приймались рiшення щодо вiдкликання або обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.

1)Посада*

Генеральний директор

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

Кухтiй Вадим Юрiйович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1974

5)Освіта**

вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка

6)Стаж роботи (років)**

27

7)Найменування підприємства та

В.о. генерального директора ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»; 05.2014 –12.2014 рр.– директор iз

попередня посада, яку займав**

забезпечення виробництва ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (49107, м. Днiпропетровськ, шосе Запорiзьке,22)

8)дата набуття повноважень та термін, на

30.12.2017, Строком до 02.01.2019 (включно)

який обрано (призначено)

Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд
26.12.2014 (протокол № 44 вiд 26.12.2014) призначено Кухтiя Вадима Юрiйовича (паспорт: СР № 042615,
виданий Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 28 лютого 1996 року) Генеральним директором
Товариства з 29.12.2014 року строком на 3 (три) роки шляхом переведення його на цю посаду з посади
Директора з забезпечення виробництва за його згодою. Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 29.12.2017 (протокол вiд 29.12.2017)
призначено Кухтiя Вадима Юрiйовича Генеральним директором Товариства з 30.12.2017 до 02.01.2019
(включно). Змiни вiдбулися внаслiдок органiзацiйної необхiдностi. Кухтiй В.Ю. не володiє часткою в статутному
9)Опис

капiталi Товариства. Кухтiй В.Ю. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує
функцiї та повноваження згiдно з Статутом Товариства, зокрема вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв Товариства,
Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Кухтiй В.Ю. отримує винагороду згiдно контракту.
Посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру отриманої винагороди. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Загальний
стаж роботи 27 рокiв. Iншi посади, якi обiймав Кухтiй В.Ю. протягом останнiх пяти рокiв: 05.2014 –12.2014 –
директор iз забезпечення виробництва ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»; 07.2013 – 05.2014 рр. - комерцiйний
директор ПАТ «ЕК Севастопольенерго»;11.2009 – 07.2013 рр. - голова правлiння ПАТ «АЕС Рiвнообленерго».

1)Посада*

Головний бухгалтер

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

Гудзула Iрина Вiкторiвна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1963

5)Освіта**

вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка

6)Стаж роботи (років)**

22

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ПАТ "Днiпрообленерго" - головний бухгалтер, 49107 м. Днiпропетровськ ,шосе Запорiзьке,22

8)дата набуття повноважень та термін, на

24.12.2008, не визначено

який обрано (призначено)

Особа призначена на пiдставi наказу Генерального директора вiд 24.12.2008 №

960-к. Повноваження

визначаються посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства, зокрема посадова особа вiдповiдальна за
ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi". Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розпису. Посадова особа не дала згоди
9)Опис

на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру отриманої винагороди. Винагорода в натуральнiй формi не
виплачувалась. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 22 роки. Попереднi посади:
Криворiзькi електричнi мережi (м. Кривий Рiг, вул. Електрична,8б) - головний бухгалтер; ПАТ "Днiпрообленерго" головний бухгалтер, 49107 м. Днiпропетровськ, шосе Запорiзьке,22

1)Посада*

Голова Наглядової ради Товариства

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

Гелюх Iван Миколайович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1981

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

21

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

з 03.2017 - 02.2018 - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"

8)дата набуття повноважень та термін, на

26.05.2017, до закiнчення повноважень члена Наглядової ради Товариства

який обрано (призначено)

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства)
21.04.2017 (Протокол № 1/2017 вiд 21.04.2017), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень членiв
Наглядової ради Товариства попереднього складу, прийнято рiшення про обрання до Наглядової ради
Товариства таких осiб: -Гелюха Iвана Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); -Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); -Гриненко Риту Леонiдiвну, яка
представляє iнтереси акцiонера Товариства – Фонду державного майна України. 26.05.2017 Наглядовою Радою
Товариства (Протокол № б/н вiд 26.05.2017) на пiдставi п.16.7 Статуту Товариства прийнято рiшення про
обрання Гелюха Iвана Миколайовича Головою Наглядової ради Товариства з 26.05.2017. Гелюх Iван
Миколайович, паспорт громадянина України серiї ВВ № 432725, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй обл.11.05.1998. На посаду призначений на строк до прийняття Загальними зборами Товариства
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до моменту обрання
9)Опис

Наглядовою радою Товариства iншої особи на посаду Голови Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав Гелюх Iван Миколайович
протягом останнiх п’яти рокiв: 2012 – 2013 - директор зi стратегiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"; з 09.2013 – 03.2017
заступник комерцiйного директора з регуляторних питань ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО". з 03. 2017 - 02.2018 - в.о.
директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"; з 02.2018 - по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖI" (мiсцезнаходження:01032, м.Київ, вулиця Льва Толстого, будинок
57). Загальний стаж роботи- 21 рiк. Посадова особа виконує функцiї та повноваження згiдно з Статутом
Товариства та чинним законодавством, зокрема Гелюх Iван Миколайович скликає та проводить засiдання
Наглядової ради Товариства, бере участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради
Товариства. Згiдно пункту 16.12.9 Статуту Товариства та на пiдставi договору з членами Наглядової ради
Товариства вiд 01.05.16 розмiр виплаченої емiтентом винагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду
складала одна мiнiмальна заробiтна плата щомiсячно. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Особа не надала згоду на розкриття даних стосовно виплаченої винагороди за сумiсництво/сумiщенням посад.

1)Посада*

Член Наглядової ради - представник iнтересiв акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням

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

Маслов Iгор Олександрович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1966

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

35

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

Директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»).

21.04.2017, до прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повноважень

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства)
21.04.2017 (Протокол № 1/2017 вiд 21.04.2017), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень членiв
Наглядової ради Товариства попереднього складу, прийнято рiшення про обрання до Наглядової ради
Товариства таких осiб: -Гелюха Iвана Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); -Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси
акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); -Гриненко Риту Леонiдiвну, яка
представляє iнтереси акцiонера Товариства – Фонду державного майна України. Маслов Iгор Олександрович,
паспорт серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi
06.03.1998 року. На посаду призначений на строк до прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни акцiонером Товарисва - DTEK
ENERGY B.V. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останнiх п’яти рокiв: З 03.2017 по теперiшнiй час -

9)Опис

Керiвник офiсу зi стратегiчних проектiв ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; З 2012 - по 03.2017 - Директор з дистрибуцiї та
збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; З 10.2014 - по теперiшнiй час - в.о. Генерального директора ПАТ
«ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням) (мiсцезнаходження: 01032, м.КИЇВ, вулиця ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок
57); З 05.2015 - по теперiшнiй час - в.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням) (95017,
Автономна Республiка Крим, мiсто Сiмферополь, вулиця ГАСПРИНСЬКОГО, будинок 9). Загальний стаж роботи35 рокiв. Посадова особа виконує функцiї та повноваження згiдно з Статутом Товариства та чинним
законодавством, зокрема Маслов Iгор Олександрович скликає засiдання Наглядової ради Товариства, бере
участь у вирiшеннi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради Товариства. Згiдно пункту 16.12.9
Статуту Товариства та на пiдставi договору з членами Наглядової ради Товариства вiд 01.05.2016 розмiр
виплаченої емiтентом винагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду складала одна мiнiмальна
заробiтна плата щомiсячно. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Особа не надала згоди на
розкриття даних стосовно виплаченої винагороди за сумiсництво/сумiщенням посад.

_______________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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