
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
18.05.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 23 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Генеральний директор    Лунін С.С. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акціонерне товариство "Нижньодністровська ГЕС" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ, будинок Управління, 4 поверх 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 30149623 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (03741) 3-33-00, 3-15-53 

6. Адреса електронної пошти: 

 dn_gaes@emitent.net.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
https://bit.ly/3g3seWG 18.05.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

 

№ з/п 

 Дата 

вчинення 

дії 

Розмір дивідендів, 

що підлягають 

виплаті, грн 

Розмір дивідендів 

на одну акцію, грн 

Строк виплати 

дивідендів 

Спосіб виплати 

дивідендів 

1 2 3 4 5 6 

1 18.05.2020 3 138 800 0,066034 з 25.06.2020 до 

20.10.2020 

безпосередньо 

акціонерам 

Зміст інформації: 

Річними загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" 23 квітня 2020 року прийнято рішення:  

 - про нарахування дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2019 році; 

- нарахування і додаткову виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році 

відповідно до вимог постанови КМУ від 04.12.2019 року № 1015 . 

         Наглядовою радою Товариства (протокол від 18.05.2020 р. №01-2020)  прийнято наступні рішення: 

  1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Нижньодністровська  ГЕС" за 2018-2019 роки  - 02 червня  2020 року. 

 2. Нарахування на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

"Нижньодністровська  ГЕС"  за 2019 рік здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

24.04.2020 № 328 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується  на 

виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави" у розмірі 50 %. Сума річних дивідендів становить: 2 754 

000,78 грн, в т ч. дивіденди на державну частку - 2 407 028,46 грн., розмір річних дивідендів на одну просту іменну 

акцію складає  0,05793878 грн. 

       Нарахування та додаткову виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

"Нижньодністровська  ГЕС" за 2018 рік здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

04.12.2019 р.  № 1015 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України". Додаткова сума річних дивідендів становить: 3 138 800 грн., в т ч. дивіденди на державну частку - 

2 743 347,42 грн., додатковий  розмір річних  дивідендів на одну просту іменну акцію складає  0,066034 грн. 

 

      Встановити строки виплати дивідендів з 25 червня  2020 року по 20 жовтня 2020 року, на державну частку - до 1 

липня 2020 року. 

      Виплату дивідендів здійснювати у такому порядку: 

      Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам на підставі заяви акціонера, яка адресована Товариству,  

шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі.  

Виплата дивідендів акціонерам здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на 

банківський (картковий, поточний)  рахунок в банківських установах, вказаний акціонером в заяві із зазначенням 

необхідних для перерахунку реквізитів, або поштовим переказом через "Укрпошту" за  адресою, яку акціонер вказує у 

заяві, або грошовими коштами через касу Товариства. 

       Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, тощо), 

проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати відповідному акціонеру. На суму невиплачених та не 

отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. 

    3.    Виконавчому органу Товариства повідомити осіб, які мають право на одержання дивідендів про дату, розмір, 

порядок та строк їх виплати  шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства не 

пізніше ніж за 5 робочих дні до дати початку виплати дивідендів акціонерам". 

 

2 18.05.2020 2 754 000,78 0,05793878 з 25.06.2020 до 

20.10.2020 

безпосередньо 

акціонерам 

Зміст інформації: 

Річними загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" 23 квітня 2020 року прийнято рішення:  

 - про нарахування дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2019 році; 

- нарахування і додаткову виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році 

відповідно до вимог постанови КМУ від 04.12.2019 року № 1015 . 

         Наглядовою радою Товариства (протокол від 18.05.2020 р. №01-2020)  прийнято наступні рішення: 

  1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Нижньодністровська  ГЕС" за 2018-2019 роки  - 02 червня  2020 року. 

 2. Нарахування на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

"Нижньодністровська  ГЕС"  за 2019 рік здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 



24.04.2020 № 328 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується  на 

виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави" у розмірі 50 %. Сума річних дивідендів становить: 2 754 

000,78 грн, в т ч. дивіденди на державну частку - 2 407 028,46 грн., розмір річних дивідендів на одну просту іменну 

акцію складає  0,05793878 грн. 

       Нарахування та додаткову виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

"Нижньодністровська  ГЕС" за 2018 рік здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

04.12.2019 р.  № 1015 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України". Додаткова сума річних дивідендів становить: 3 138 800 грн., в т ч. дивіденди на державну частку - 

2 743 347,42 грн., додатковий  розмір річних  дивідендів на одну просту іменну акцію складає  0,066034 грн. 

 

      Встановити строки виплати дивідендів з 25 червня  2020 року по 20 жовтня 2020 року, на державну частку - до 1 

липня 2020 року. 

      Виплату дивідендів здійснювати у такому порядку: 

      Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам на підставі заяви акціонера, яка адресована Товариству,  

шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі.  

Виплата дивідендів акціонерам здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на 

банківський (картковий, поточний)  рахунок в банківських установах, вказаний акціонером в заяві із зазначенням 

необхідних для перерахунку реквізитів, або поштовим переказом через "Укрпошту" за  адресою, яку акціонер вказує у 

заяві, або грошовими коштами через касу Товариства. 

       Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, тощо), 

проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати відповідному акціонеру. На суму невиплачених та не 

отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. 

    3.    Виконавчому органу Товариства повідомити осіб, які мають право на одержання дивідендів про дату, розмір, 

порядок та строк їх виплати  шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства не 

пізніше ніж за 5 робочих дні до дати початку виплати дивідендів акціонерам". 

 

 


