
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
15.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 9 

(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). 

 

Голова Правлiння    Коваль Олексiй Анатолiйович 
(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 акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул.В. Лобановського, буд.21, 

корпус 5, квартира 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 31810081 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 044-593-08-60, 044-593-08-62 

6. Адреса електронної пошти: 

 vm@ekonstr.com.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 

http://www.energoconstructsiya.com.ua/

publichna-informatsiya.html 15.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 15.04.2021 300 000 13 269,8 2 260,77 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення №6 Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Енергоконструкiя" вiд 

15.04.2021 р. попередньо надано згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської 

дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати 

прийняття такого рiшення (з дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв до 15.04.2022 року), 

надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством вiднесено до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; а саме надати Головi Правлiння Товариства Ковалю О.А. 

повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний 

розсуд, підписання договорiв у кiнцевiй редакцiї вiд iменi Товариства. Вiдомостi, щодо правочинiв, iз 

зазначенням, зокрема їх характеру: 

 - по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань (договорiв на закупiвлю, 

купiвлi-продажу, поставки виробiв iз залiзобетону, бетону та iн.); 

- щодо відчуження акцій та/або корпоративних прав, нерухомості, що знаходиться на балансі та є власністю 

Товариства; 

- гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300 000,0 тис. грн., або 2260,77% вiд вартостi активiв Товариства за 

даними рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк; Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi складає 13269,8 тис.грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1541 штук простих іменних акцій, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстровано для участi у річних загальних зборах акцiонерiв- 1541 штук простих іменних акцій, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1541 штук простих іменних акцій, (100 %); 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 штук простих іменних акцій, ( 

0 %). Рiшення було прийняте одностайно. 

2 15.04.2021 5 000 13 269,8 37,68 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення №7 Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Енергоконструкiя" вiд 

15.04.2021 р. попередньо надано згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської 

дiяльностi значних правочинів - кредитних договорів, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше 

одного року з дати прийняття такого рiшення (з дати проведення зазначених Загальних зборiв акцiонерiв до 

15.04.2022 року) з банками або іншими фінансовими установами, надання згоди на вчинення яких Статутом 

Товариства та чинним законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акціонерів Товариства; 

надати Головi Правлiння Товариства Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцільності укладення 

таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання кредитних договорiв у кiнцевiй 

редакцiї вiд iменi Товариства.  

Вiдомостi, щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема, їх характеру: для забезпечення здійснення 

господарської діяльності Товариства з метою виконання статутних завдань,  граничною сукупною вартiстю 

правочинiв 5000,0 тис. грн, або 37,68% вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi 

за 2020 рiк. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 13269,8  

тис.грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1541 штук простих іменних акцій, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстровано для участi у річних загальних зборах акцiонерiв- 1541 штук простих іменних акцій, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1541 штук простих іменних акцій, (100 %); 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 штук простих іменних акцій, ( 

0 %). Рiшення було прийняте одностайно. 

 


