
2. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Днiпродзержинська 
теплоелектроцентраль" 

Серія та номер свідоцтва про державну 
реєстрацію 12231050009000049 

Дата державної реєстрації 31.03.2010 

Місцезнаходження 51925, м. Днiпродзержинськ, вул. Радянська, буд. 2 

Статутний капітал (грн.) 25409711.00 

Чисельність працівників (чол.) 427 

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

40.30.0 Виробництво пари та гарячої води, 40.11.0 Виробницто 
електроенергiї, д/н д/н 

Відсоток акцій (часток, паїв), що 
належать державі 100.000 

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

100.000 

Органи управління емітента 

Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган 
Товариства - Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя 
Товариства 

Посадові особи емітента 

Голова правлiння - Вiтютiн Євгенiй Юрiйович Головний 
бухгалтер, член правлiння - Костерiна Вiра Павлiвна Заступник 
головного бухгалтера, член правлiння - Бiлик Тетяна Григорiвна 
Заступник голови правлiння iз загальних питань, член правлiння 
- Гудим Олександр Петрович Начальник планово-економiчного 
вiддiлу, член правлiння - Русанова Тетяна Василiвна Головний 
iнженер, член правлiння - Гаркуша Олександр Iванович 
Начальник фiнансового вiддiлу, член правлiння - Самохвалова 
Iрина Сергiївна Ревiзiйна комiсiя Товариства: Голова Ревiзiйної 
Комiсiї: Федуняк Олександр Георгiйович - Заступник 
начальника Вiддiлу контролю за дiяльнiстю видобувних та 
iнших пiдприємств Департаменту внутрiшнього аудиту 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" Члени 
Ревiзiйної комiсiї Товариства: Олешкевич Iгор Васильович - 
головний фахiвець сектора органiзацiї внутрiшнього 
фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"; 
Богословський Роман Борисович - головний фахiвець сектору 
органiзацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту 
внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Нафтогаз України"; Стрiк Ольга Миколаївна - Заступник 
начальника управлiння - начальник вiддiлу контрольно-
ревiзiйної роботи на пiдприємствах з газопостачання та 
газифiкацiї Управлiння контрольно-ревiзiйної роботи ДК "Газ 
України" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз 



України"; Арабаджi Дмитро Вiкторович - Заступник начальника 
управлiння контролю технiчно-виробничої дiяльностi ТЕЦ - 
начальник вiддiлу контролю виробничих показникiв ТЕЦ 
Департаменту впровадження проектiв у сферi теплопостачання 
ДК "Газ України" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз 
України". 

Засновники емітента Засновником пiдприємства є держава в особi Мiнiстерства 
палива та енергетики України 

Інформація щодо участі підприємства у 
створенні інших підприємств, установ та 
організацій 

ПАТ "Днiпродзержинська теплоелектроцентраль" участi в 
створеннi юридичних осiб не брав 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Інформація про емітента 

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Днiпродзержинська 
теплоелектроцентраль" 

Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію 12231050009000049 

Дата державної реєстрації 31.03.2010 

Територія (область) Дніпропетровська 

Місцезнаходження 51925, м. Днiпродзержинськ, вул. Радянська, буд. 2 

Статутний капітал (грн.) 25409711.00 

Відсоток акцій у статуньому капіталі, що 
належать державі 100.000 

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

100.000 

Чисельність працівників (чол.) 427 

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

40.30.0 Виробництво пари та гарячої води, 40.11.0 Виробницто 
електроенергiї, д/н д/н 

Органи управління емітента 

Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган 
Товариства - Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя 
Товариства 

Засновники емітента Засновником пiдприємства є держава в особi Мiнiстерства 
палива та енергетики України 

 

 

 


