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Правління ПрАТ «Енергоконструкція»  

Протокол №4с від 05.09.2019 р. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства 

 

Правління Приватного акціонерного товариства «Енергоконструкція» (далі – 

Товариство), код за ЄДРПОУ 31810081, місцезнаходження: 08130, Україна, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд.21,корпус 5, кв.2, 

повідомляє, що відповідно до рішення засідання Правління Товариства від 05.09.2019 №4с 

28 жовтня 2019 року о 10 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні збори 

акціонерів Товариства за адресою: 08130, Україна, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, село Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд.21,корпус 5, кв.2. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних 

зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною 

комісією 28 жовтня 2019 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення 

Загальних зборів.  

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у 

Загальних зборах – 22 жовтня 2019 року (станом на 24 годину за три робочі дні до дня 

проведення Загальних зборів). 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ БОРІВ  

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 

 

1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.  

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних 

зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.  

3. Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до 

КВЕД ДК 009:2010. Затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства 

відповідно до КВЕД ДК 009:2010. Надання повноважень на здійснення державної 

реєстрації затвердженого переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно 

до КВЕД ДК 009:2010. 

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень 

на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної 

реєстрації. 

5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Затвердження 

внутрішніх положень Товариства у новій редакції. 

6. Про дострокове переобрання складу Правління Товариства та надання повноважень 

щодо укладення контрактів з членами Правління Товариства. 

 

Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного 

 

Проект рішення до питання № 1. 

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:  Голова комісії – Фещенко Анатолій 

Михайлович, член комісії – Коваль Наталія Іллівна.  

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту 

завершення Загальних зборів. 

 

Проект рішення до питання № 2. 

1.1. Обрати Головою зборів – Коваля Олексiя Анатолiйовича, Секретарем зборів – 

Сірополку Людмилу Іванівну. 

1.2.  Затвердити наступний регламент Зборів:  

- з питань порядку денного 1 – 3 та 5 рішення приймаються простою більшістю 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цих питань акцій; 



- з питання порядку денного 4 рішення приймається більш як трьома чвертями 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій; 

- з питання порядку денного 6 рішення приймається за результатами 

кумулятивного голосування; 

Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім 

проведення кумулятивного голосування. З усіх питань порядку денного проводити 

голосування за допомогою бюлетенів для голосування. 

1.3. Надати час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 

хвилин. 

 

Проект рішення до питання № 3. 

1.1.  Відповідно до пропозицій Правління Товариства пропонується внести наступні 

зміни до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до 

КВЕД ДК 009:2010, а саме:  

Вилучити з переліку наступні кведи: 

- Код КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів; 

- Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 

- Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів   

 

Долучити до переліку наступні кведи: 

- Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 

- Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів; 

- Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 

 

1.2.  Затвердити наступний перелік видів економічної діяльності Товариства 

відповідно до КВЕД ДК 009:2010: 

- Код КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 

- Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням (основний); 

- Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 

- Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів; 

- Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 

 

1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії (з 

правом делегування повноважень) для проведення державної реєстрації затвердженого 

цим рішенням переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД ДК 

009:2010. 

 

Проект рішення до питання № 4. 

1.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону 

України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства 

шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 

1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статуту Товариства у 

новій редакції, що затверджена цим рішенням. 

1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії (з 

правом делегування повноважень) для проведення державної реєстрації Статуту 

Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням. 

 

Проект рішення до питання № 5. 

З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог 

чинного законодавства України: 

1.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів 

Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію 

Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 



1.2. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган 

Товариства – Правління Товариства. 

1.3. Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління 

Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу 

корпоративного управління Товариства. 

1.4. Внести зміни та доповнення до Положення про організаційний комітет 

Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію 

Положення про організаційний комітет Товариства. 

1.5. Внести зміни та доповнення до Положення про інформаційну політику 

Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію 

Положення про інформаційну політику Товариства. 

1.6. Внести зміни та доповнення до Положення про акції та про порядок розподілу і 

використання прибутку, порядок нарахування  та виплати дивідендів Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про порядок 

розподілу і використання прибутку, порядок нарахування  та виплати дивідендів 

Товариства. 

 

Проект рішення до питання № 6. 

1. З метою переобрання складу правління достроково припинити повноваження діючого 

Голови Правління Товариства Коваля О.А. Повноваження діючого Голови Правління 

Товариства Коваля О.А. вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення 

Загальними зборами акціонерів Товариства. 

2. Обрати до складу Правління Товариства у зв’язку з необхідністю призначити 

посадових осіб замість тих, повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, 

строком на п’ять років, наступних осіб, запропонованих акціонерами (кумулятивне 

голосування). 

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Коваля О.А. на підписання цивільно-

правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства. 

4. Відповідно до затвердженого Положення про Правління Товариства на першому 

засіданні Правління, яке повинно бути скликане Правлінням в термін не пізніше 30 

(тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Правління 

Товариства, має бути обраний Голова Правління та здійснений розподіл обов’язків серед 

членів Правління. 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 

денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства 

«Енергоконструкція»: www.energoconstructsiya.com.ua 

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається з понеділка по 

п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: 08130, Україна, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд.21,корпус 5, кв.2, 

за попередньою домовленістю. Відповідальна особа за проведення ознайомлення 

акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Коваль Олексiй Анатолiйович. 

В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем 

проведення Загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 

593-08-60, (044) 593-08-62. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 та 38 Закону України «Про 

акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати Товариству письмові 

пропозиції та запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. 

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові 

запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. 



Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 

акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або 

з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у 

зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі 

зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 

кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 

загальних зборів. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 

порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 

кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в 

письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 

кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 

проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 

пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо питань 1-5, 

включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, 

приймаються у строк до 07 жовтня 2019 р. (включно). Пропозиції щодо питання 6, 

включеного до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, 

приймаються у строк до 20 жовтня 2019 р. (включно) 

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, 

які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням 

особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного 

аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від 

володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до статуту 

представляє права та інтереси трудового колективу. 

 При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 

паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних 

зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – 

довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 

особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 

установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою 

особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 

голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 

голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати 

саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 

завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 

Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 

право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 

загальних зборах акціонерного товариства, повідомивши про це Правління Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 

право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 

представника. 

 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, на 

05.09.2019: 

- Загальна кількість акцій ПрАТ «Енергоконструкція» – 1 541 шт.; 

- Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Енергоконструкція» – 1 541 шт. 

 

 

Правління 

ПрАТ «Енергоконструкція» 

 


