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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 10 

(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) 

(далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Коваль Олексiй Анатолiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31810081 

4. Місцезнаходження: 08130, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. 

Лобановського Валерiя, буд.21,корпус 5, кв.2 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 593-08-61, 044 593-08-62 

6. Адреса електронної пошти: vf@ekonstr.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 

Рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.2021, №1 

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

publichna-informatsiya.html 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 

звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР  вiд 03.12.13 №2826, а саме абзацу четвертого пункту 5 

глави 4 Роздiлу II, Товариство зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно 

до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог 

пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, вiдповiдно тому емiтент має право 

не розкривати наступну iнформацiю: 

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; 

- Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення; 

- Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 



- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); 

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв 

- Iнформацiя вчинення значних правочинiв; 

- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 

- Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 

- Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою); 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 

Крiм того, по причинi вiдсутностi iнформацiї протягом 2020 року не заповнювалась наступна 

iнформацiя: 

- Iнформацiя про рейтингове агентство; 

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента; 

- Судовi справи емiтента; 

- Штрафнi санкцiї емiтента; 

-Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; 

- Звiт керiвництва - вiдсутня iнформацiя щодо Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (зазначенi 

органи управлiння не утворено); 

- iнформацiя про облiгацiї емiтента; 

- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 

- iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента; 

- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду; 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента; 

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв; 

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi; 

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та  

- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що 

емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 

видiв економiчної дiяльностi. 

- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами; 

- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента; 

- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом; 

п.36 - 45 Змiсту - iнформацiя не зазначається, оскiльки Товариство не є ємiтентом iпотечних 

облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "Енергоконструкцiя" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 21.12.2001 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1541000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 9 

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

 46.73 - Оптова торгiвля будiвельними матерiалами 

 16.23 - Виробництво дерев"яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв 

 23.61 - Виробництво виробiв з бетону для будiвництва 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

 АТ "ОТП Банк" м. Київ, МФО 300528 

2) IBAN 

  UA 79 300528 0000026003601309358 

3) поточний рахунок 

  UA 79 300528 0000026003601309358 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

 -, МФО - 

5) IBAN 

 - 

6) поточний рахунок 

 - 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПАТ "Бiлоцеркiвський завод ЗЗБК" 

2) Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00130659 

4) Місцезнаходження 

 09113, Київська область, м.Бiла Церква, вул.Сiчневого прориву, 39 

5) Опис  

 Виробництво залiзобетону. Частка Товариства складає 0,5% 

 

1) Найменування 



 ПрАТ "Ладижинський завод ЗБК" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00131966 

4) Місцезнаходження 

 24321, Вiнницька область, м.Ладижин, вул.Наконечного, 184 

5) Опис  

 Виробництво залiзобетону. Частка Товариства складає 67,574654 % 

 

1) Найменування 

 ВАТ "Будiвельник" 

2) Організаційно-правова форма 

 Відкрите акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 13578410 

4) Місцезнаходження 

 10020, Житомирська обл., м. Житомир, вул.Бялика, буд. 10 

5) Опис  

 Станом на 21.04.2019 щодо платника податкiв ВАТ "БУДIВЕЛЬНИК" наявна iнформацiя: 

перебуває на облiку в контролюючому органi як такий, щодо якого набрало законної сили судове 

рiшення щодо припинення, що не пов'язане з банкрутством, або щодо порушення провадження у 

справi про припинення. Частка Товариства складає 1,67  % 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган - Правлiння Товариства. За звiтний перiод не 

вiдбувалось змiн в органiзацiйнiй структурi. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Затверджена в 2017 роцi Правлiнням Товариства кадрова програма передбачає постiйне 

пiдвищення квалiфiкацiї своїх спiвробiтникiв за рахунок отримання додаткової освiти iз 

сумiжних областей (дистацiйне навчання); отримання навичок та знань через вiдвiдування 

семiнарiв та конференцiй iз професiйної тематики. 

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 9 осiб; 

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа; 

- працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого дня - 1 особа; 

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменьшився на 16,93 % i складає за 2020 рiк 

1490,0 тис.грн. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 



місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до жодних з об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами та установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Щодо реорганiзацiї пiдприємства жодних пропозицiй з боку третiх осiб не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика Товариства обрана вiдповiдно статтi 8 Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", об?рунтована наказом № 17 вiд 28.12.2017 року у новiй 

редакцiї зi змiнами та доповненнями вiдповiдає забезпеченню єдиних принципiв оцiнки статей 

звiтностi, методiв облiку щодо окремих статей звiтностi та складання фiнансової звiтностi.  

Опис обраної облiкової полiтики: 

- Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний; 

- Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО; 

Основнi положення облiкових полiтик та облiкових оцiнок: 

- здiйснювати ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi згiдно з принципами та методами, 

передбаченими Положенням(стандартами) бухгалтерського облiку; 

- облiковувати необоротнi активи за собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв - це 

iсторична вартiсть або собiвартiсть будiвництва. Iсторична вартiсть об'єкта основних засобiв 

включає цiну придбання, та будь-якi витрати, пов'язанi з доставкою та приведення його у стан, 

необхiдний для його експлуатацiї. Вартiсна межа для вiднесення до складу основних засобiв 

складає 6000 грн. 

- оцiнку зменшення корисностi необоротних активiв та необхiднiсть переоцiнки до справедливої 

вартостi визначається комiсiєю товариства; 

- амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом. 

Термiн корисного використання об'єктiв ОЗ встановлюється комiсiєю, затвердженою наказом по 

пiдприємству; 

- амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати у першому мiсяцi їх 

використання в розмiрi 100% їх вартостi; 

- амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним способом; 

- методом оцiнки руху запасiв є метод фактичної собiвартостi; 

- при вiдпуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю, їх вартiсть 

списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв 

за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання; 

- створювати резерв забезпечення  на виплату вiдпускток працiвникам пiдприємства; 

- поточну дебiторську заборгованiсть включати до пiдсумку балансу за її первiсною вартiстю; 

- доходи та витрати вiдображати у звiтному перiодi на основi принципу нарахування. 

фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 



виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основною сферою дiяльностi пiдприємства є торгiвля виробами iз залiзобетону для 

енергетичного будiвництва, а саме торгiвля: 

- опорами ЛЄП; 

- мережевим залiзобетоном (фундаментами пiд високовольтнi ЛЄП, ригелями, плитами 

анкерними, пiдп'ятниками та iн.) 

- пiдстанцiйним залiзобетоном (виробами для будiвництва пiдстанцiй); 

Пiдприємство також може надавати послуги по органiзацiї доставки товару автотранспортом. 

Основними замовниками готової продукцiї є юрирдичнi особи - пiдприємства України. 

Пiдприємство в основному використовує прямi методи продажу. 

Цiна на готову продукцiю має велику залежнiсть вiд цiн постачальникiв на вироби економiчно 

обгрунтованою. Пiдприємство в цiноутвореннi використовує звичайнi цiни по ринку України. 

Продаж продукцiї проводиться як по попереднiй оплатi так i на умовах пiсляплати за поставлений 

товар. Оплата проводить в безготiвковiй формi. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

за 2013 рiк 

придбання металоформи для виготовлення стiйок портальних УСТ-3 - 55,3 тис.грн. 

за 2018 рiк 

придбання металоформи для виготовлення стiйок портальних УСТ-2А - 120,0 тис.грн.  

за 2019 рiк 

продаж легкового автомобiля Lexus RX-350 A/T Petrol - 121,2 тис. грн. 

За 2020 рiк  

придбання металоформи для виготовлення стiйок портальних УСТ-3 - 102,50 тис.грн. 

придбання металоформ для виготовлення плит типу "П" - 176,250 тис. грн. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Правочини щодо основних засобiв протягом 2020 року були лише з придбання металоформ, котрi 



зазначенi вище.  

Пiдприємство не планує капiтального будiвництва. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: 

Київська область, Києво-Святошинський, 08130, село Чайки,  вул. Лобановського Валерiя, 

буд.21,корпус 5, кв.2 

Вiнницька область, м.Ладижин, вул.Наконечного, 184 

Основнi засоби Товариство утримує тiльки з планами використання їх у процесi виробництва. 

Основнi засоби у звiтному перiодi не здаються i не орендуються у iнших юридичних або фiзичних 

осiб.  

Обмiн об'єктiв основних засобiв на подiбнi об'єкти основних засобiв у звiтному перiодi не 

вiдбувалося. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента мають значний вплив економiчнi чинники та законодавчi обмеження. 

Нестабiльнiсть економiчного становища зменшує купiвельну платежеспроможнiсть потенцiйних 

замовникiв та значно збiльшує витрати на виробницво продукцiї та послуги. Постiйнi змiни в 

законодавчих актах розхитує i без того нестiйке становище в роботi пiдприємства. 

Дiяльнiсть ПрАТ "Енергоконструкцiя", як i дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, знаходиться i 

продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому пiд впливом безперервної полiтичної та 

економiчної невизначеностi в Українi, а також пiд впливом вiйськового протистояння на сходi 

України. Цi подiї мають негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 

Пiдприємства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Статутний капiтал акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя" станом на 31.12.2020 року 

становить 1541 тис. грн. Згiдно проведених розрахункiв вартiсть чистих активiв акцiонерного 

товариства на кiнець звiтного року становить 11883,90 тис.грн. Отже, вартiсть чистих активiв 

Товариства бiльша на 10342,9 тис. грн. за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 

ст.155 ЦКУ та пiдтверджує можливiсть безперервного функцiонування в найближчому 

майбутньому. Управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, остаточний влив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи 

передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку 

України та бiзнес Пiдприємства. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду не було не виконаних контрактiв, якi могли значно вплинути на 

прибутки пiдприємства. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

В подальшому емiтент планує збiльшувати обсяги збуту продукцiї, та за рахунок цього 

покращити своє економiчне становище. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

За звiтний перiод на пiдприємствi значних дослiджень та розробок не проводилось. 



 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Складається з акцiонерiв Товариства. У вiдповiдностi з вiдомостями перелiку 

акцiонерiв, наданого ПАТ "НДУ"   

Правлiння Голова Правлiння 

Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння 

Член Правлiння - бухгалтер  

 

Коваль Олексiй Анатолiйович  

Слюсаренко Євген Олексiйович 

Медведєва Олена Сергiївна 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння 
Коваль Олексiй 

Анатолiйович 
1978 Вища 23 

ПрАТ "Енергоконструкцiя", 

31810081, Доцент Кафедри 

теорiї та iсторiї держави i 

права Академiї адвокатури 

України. Головний 

юрисконсульт, Заступник 

голови Правлiння ПрАТ 

"Енергоконструкцiя".  

28.10.2020,  

5 рокiв 

Опис: 

З 21 квiтня 2015 року Коваль О.А. обiймає посаду Голови Правлiння Товариства. Iнформацiя про посадову особу: станом на кiнець звiтного перiоду 

є акцiонером; частка, якою володiв в Статутному капiталi Товариства - 40,95 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних 

паспорта та заробiтної плати. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй посадовiй особi емiтентом, 

надається за запитом акцiонера вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк посад за останнi 5 

рокiв: Заступник Голови правлiння ПрАТ "Енергоконструкцiя", з 21.04.2015 р. обiймає посаду Голови правлiння ПрАТ "Енергоконструкцiя", 

переобраний на посадi 28 жовтня 2019 року (протокол №2). Вiдомостi щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.  

Iнформацiя щодо завдань та обов'язкiв згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння: Голова Правлiння має право: представляти iнтереси 

Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах 

своїх повноважень; уповноважений керувати поточними справами; забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

виступати вiд iменi Товариства в державних та судових органах та представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними та фiзичними 

особами; має право першого пiдпису на фiнансових документах; розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; пiдписувати довiреностi, договори та 

iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї 

вiдповiдно до положень цього Статуту; затверджувати штатний розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлювати показники та 

розмiри премiювання працiвникiв Товариства, затверджувати положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї, 

затверджувати правила внутрiшнього розпорядку; видавати накази i розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 

створювати органи, необхiднi для виконання цiлей та завдань Товариства; вести переговори, укладати угоди та контракти вiд iменi Товариства в 

межах України i за кордоном та видавати доручення про складання поточних угод; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, 

визначати граничну чисельнiсть персоналу; здiйснювати розподiл обов'язкiв мiж працiвниками та визначати їх повноваження при вирiшення питань 

дiяльностi Товариства; доручити рiшення окремих питань, якi належать до його компетенцiї, членам Правлiння або iншим працiвникам Товариства; 

в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти; приймати рiшення про 

вiдрядження працiвникiв Товариства, включаючи вiдрядження за кордон; здiйснювати угоди, юридичнi акти, видавати доручення, вiдкривати в 



установах банкiв розрахунковi , валютнi та iншi рахунки; - чинити iншi дiї, необхiднi для забезпечення керованостi та прибутковостi Товариства; 

виконувати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами 

Товариства. 
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Член Правлiння, 

заступник Голови 

Правлiння 

Слюсаренко Євген 

Олексiйович 
1980 Вища 17 

ПрАТ "Енергоконструкцiя", 

31810081, головний 

спецiалiст ПрАТ 

"Енергоконструкцiя" 

28.10.2019,  

5 рокiв 

Опис: 

Посадову особу обрано Рiшенням про змiну складу Правлiння, прийнятого позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "Енергоконструкцiя" 28 жовтня 2019 року (протокол № 2), вiдповiдно до якого Слюсаренко Євген Олексiйович обраний до складу 

Правлiння Товариства у зв'язку iз необхiднiстю призначити посадову особу замiсть особи, повноваження якої припинено. Вiдповiдно до Положення 

про Правлiння Товариства рiшенням Правлiння вiд 28.10.2019 №15, згiдно з яким здiйснюється розподiл обов'язкiв серед членiв Правлiння, 

Слюсаренко Євген Олексiйович обраний Членом Правлiння - заступником Голови Правлiння Товариства. Iнформацiя про посадову особу: не є 

акцiонером; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який обрано - п'ять рокiв; посади, якi обiймав протягом 

останнiх п'яти рокiв - головний спецiалiст ПрАТ "Енергоконструкцiя"; Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на 

розкриття iнформацiї щодо даних паспорта та заробiтної плати. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, 

наданiй посадовiй особi емiтентом, надається за запитом акцiонера вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства. Загальний стаж роботи - 17 

рокiв. Вiдомостi щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.  

Iнформацiя щодо завдань та обов'язкiв згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння: до компетенцiї правлiння, зокрема належить: 

обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства;"затвердження поточних 

планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження правил процедур та внутрiшнiх положень; 

визначення умов працi премiювання голови правлiння; визначення розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання 

про придбання Товариством власних акцiй або акцiй iнших товариств; прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвнткам 

Товариства; розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх результатами; прийняття рiшень про збiльшення (зменшення) розмiру 

Статутного фонду Товариства на 30 % його розмiру; розгляд заяв про вступ до Товариства та вихiд з Товариства; про затвердження щорiчного 

кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; прийняття рiшень 

про отримання довгострокових кредитiв; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв в Товариствi; утворення пiдроздiлiв 

, необхiдних для виконання завдань Товариства; затвердження , внутрiшнiх нормативних актiв , що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами 

Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; прийняття 

рiшень з iнших питань, пов"язаних з поточною дiяльнiстю Товариства. 

Члени Правлiння мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в 

межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї , брати 

участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiдання правлiння Тоавриства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння 

товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння товариства; отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй 

члена правлiння  

Заступник Голови Правлiння допомагає Головi Правлiння Товариства у виконаннi обов'язкiв покладених на нього Головою Правлiння , на випадок 

його вiдсутностi або неможливостi виконання обов'язкiв Головою Правлiння Товариства. Приймає на себе виконання його обов'язкiв, а також 

безпосередньо визначає технiчну та технологiчну полiтику Товариства, органiзує виробничо-господарську дiяльнiсть Товариства, у межах своєї 

компетенцiї та делегованих йому повноважень, чинить дiї вiд iменi Товариства. 
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Член Правлiння - 

бухгалтер 
Медведєва Олена Сергiївна 1985 Вища 13 

ТОВ "НВФ "Канта", 

40718440, бухгалтер 

28.10.2019,  

5 рокiв 

Опис: 

Посадову особу обрано Рiшенням про змiну складу Правлiння, прийнятого позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "Енергоконструкцiя" 28 жовтня 2019 року (протокол № 2), вiдповiдно до якого з 01.11.2019 р. Медведєву Олену Сергiївну обрано до 

складу Правлiння Товариства у зв'язку iз необхiднiстю призначити посадову особу замiсть особи, повноваження якої припинено. Вiдповiдно до 

Положення про Правлiння Товариства рiшенням Правлiння вiд 28.10.2019 №15, згiдно з яким здiйснюється розподiл обов'язкiв серед членiв 

Правлiння, з 01.11.2019 р. Медведєву Олену Сергiївну обрано Членом Правлiння - бухгалтером Товариства. Керуючись ст. 32 Конституцiї України 

посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта та заробiтної плати. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в 

тому числi в натуральнiй формi, наданiй посадовiй особi емiтентом, надається за запитом акцiонера вiдповiдно до Положення про Правлiння 

Товариства. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який 

обрано - п'ять рокiв; посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ТОВ "НВФ "Канта" бухгалтер, з 10.06.2019 р. бухгалтер ПрАТ 

"Енергоконструкцiя"; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Вiдомостi щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Станом на 31.12.2020 

перебуває у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення 3 рокiв. 

Iнформацiя щодо завдань та обов'язкiв згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння: до компетенцiї правлiння, зокрема належить: 

обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства;"затвердження поточних 

планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження правил процедур та внутрiшнiх положень; 

визначення умов працi премiювання голови правлiння; визначення розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання 

про придбання Товариством власних акцiй або акцiй iнших товариств; прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвнткам 

Товариства; розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх результатами; прийняття рiшень про збiльшення (зменшення) розмiру 

Статутного фонду Товариства на 30 % його розмiру; розгляд заяв про вступ до Товариства та вихiд з Товариства; про затвердження щорiчного 

кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; прийняття рiшень 

про отримання довгострокових кредитiв; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв в Товариствi; утворення пiдроздiлiв 

, необхiдних для виконання завдань Товариства; затвердження , внутрiшнiх нормативних актiв , що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами 

Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; прийняття 

рiшень з iнших питань, пов"язаних з поточною дiяльнiстю Товариства. 

Члени Правлiння мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в 

межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї , брати 

участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiдання правлiння Тоавриства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння 

товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння товариства; отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй 

члена правлiння  

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ БУХГАЛТЕРА.  

Для виконання покладених на нього функцiй бухгалтер: 

2.1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за ощадливим використанням матерiальних, 

трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. 

2.2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, 

необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. 

2.3. Очолює роботу по пiдготовцi i прийняттi робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, застосовуваних для оформлення 



господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, розробцi форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також 

забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки 

бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. 

2.4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi й у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї 

облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i 

контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновому станi, 

доходах i витратах, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. 

2.5. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, основних засобiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, 

своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, зв'язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва i обороту, виконання 

кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також 

фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. 

2.6. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно об?рунтованих звiтних калькуляцiй 

собiвартостi продукцiї, виконуваних робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi, правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у 

державний, регiональний i мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв 

на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позичках, а також вiдрахування коштiв на 

матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. 

2.7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрати 

фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних коштiв, 

товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах 

пiдприємства. 

2.8. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з 

метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. 

2.9. Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i 

господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв по нестачах i розкраданням коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює 

передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. 

2.10. Вживає заходи по нагромадженню фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. 

2.11. Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання 

високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними 

паперами. 

2.12. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i 

iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi й iнших витрат, схоронностi 

бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їхнiй у встановленому порядку в архiв. 

2.13. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського 

облiку на основi застосування сучасних коштiв обчислювальної технiки. 

2.14. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i 

статистичної звiтностi, представлення їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. 

2.15. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. 

2.16. Стежить за схороннiстю документiв бухгалтерського облiку i за органiзацiєю збереження документiв бухгалтерського облiку. 

2.17. Керує працiвниками бухгалтерiї. 

2.18. Регулярно надає безпосередньому керiвниковi звiт про пророблену роботу за перiод. 



2.19. Не допускає поширення стороннiм особам iнформацiї, що складає комерцiйну таємницю пiдприємства. 

2.20. Дотримується правил дiлового етикету i розпорядку трудового дня. 

2.21. Пiдтримує робоче мiсце i технiку, яку застосовує для виконання своїх обов'язкiв в чистотi i працездатному станi. 

2.22. Постiйно працює над пiдвищенням свого та працiвникiв бухгалтерiї освiтнього та професiйного рiвня. 

2.23. Виконує всi iншi вказiвки безпосереднього керiвника, що стосуються його роботи.3. ПРАВА.Головний бухгалтер має право: 

3.1. Знайомитися з проектами рiшень, наказами, розпорядженнями, постановами керiвництва пiдприємства, що стосуються його дiяльностi. 

3.2. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов'язки по займанiй посадi, критерiї оцiнки якостi виконання посадових обов'язкiв. 

3.3. Брати участь в обговореннi питань щодо обов'язкiв, що виконуються ним. 

3.4. Повiдомляти безпосередньому керiвнику про усi недолiки, виявленi у процесi виконання своїх посадових обов'язкiв та у господарськiй дiяльностi 

пiдприємства (його структурних пiдроздiлах) i вносити пропозицiї по їх усуненню. 

3.5. Не приймати до оформлення i виконання фiнансовi документи, оформленi з порушенням вимог порядку приймання, зберiгання i витрачення 

грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. 

3.6. Вимагати вiд безпосереднього керiвника та iнших посадових осiб пiдприємства сприяння у виконаннi своїх посадових обов'язкiв. 

3.7. Пiдписувати i вiзувати документи в межах своєї компетенцiї. 

3.8. Здiйснювати перевiрку у структурних пiдроздiлах пiдприємства з питань дотримання фiнансової та касової дисциплiни, а також з питань 

органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку. 

3.9. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов'язкiв. 

3.10. Вносити безпосередньому керiвниковi пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов'язаної з виконанням обов'язкiв передбачених цiєю 

посадовою iнструкцiєю. 

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ. Бухгалтер повинен знати: 

4.1. Методичнi, нормативно-правовi, фiнансовi, контрольно - ревiзiйнi й iншi керiвнi документи з питань органiзацiї та здiйснення бухгалтерського 

облiку, складання звiтностi, а також тi, що стосуються господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. 

4.2. Накази, постанови, розпорядження директора пiдприємства, що стосуються його дiяльностi. 

4.3. Форми i порядок фiнансових розрахункiв. 

4.4. Порядок приймання, оприбуткування, зберiгання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. 

4.5. Правила розрахункiв з дебiторами i кредиторами, порядок списання з бухгалтерських балансiв нестач, дебiторської заборгованостi та iнших 

витрат. 

4.6. Правила проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв i платiжних зобов'язань. 

4.7. Органiзацiйну структуру пiдприємства, управлiння i перспективи його розвитку. 

4.8. Положення й iнструкцiї з органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, правила його ведення, органiзацiю документообороту за дiлянками 

облiку. 

4.9. Методи економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, виявлення внутрiшньогосподарських резервiв. 

4.10. Порядок i строки складання бухгалтерських балансiв i звiтностi. 

4.11. Правила проведення перевiрок i документальних ревiзiй. 

4.12. Органiзацiю господарського розрахунку. 

4.13. Методи передачi, обробки i збереження iнформацiї з використанням сучасних технiчних засобiв комунiкацiї i зв'язку, комп'ютера, а також 

знання бухгалтерського програмного забезпечення. 

4.14. Передовий вiтчизняний ї зарубiжний досвiд вдосконалення господарської i фiнансової дiяльностi пiдприємства. 

4.15. Вiдомостi, що становлять комерцiйну таємницю пiдприємства, якi стосуються його дiяльностi. 

4.16. Етику дiлового спiлкування. 



4.17. Економiку, органiзацiю виробництва, працi й управлiння. 

4.18. Основи цивiльного i трудового, фiнансового i господарського законодавства. 

4.19. Правила внутрiшнього трудового розпорядку. 

4.20. Правила i норми охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту при роботi з оргтехнiкою й у службових 

примiщеннях пiдприємства. 

4.21. Вимоги даної посадової iнструкцiї. 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ. Бухгалтер несе вiдповiдальнiсть: 

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов'язкiв, передбачених даною посадовою iнструкцiєю, у межах, визначених чинним 

законодавством України про працю.  

5.2. За здiйснення в процесi своєї дiяльностi правопорушення в межах, визначених дiючим адмiнiстративним, кримiнальним i цивiльним 

законодавством України. 

5.3. За заподiяння матерiальної шкоди пiдприємству - у межах, визначених дiючим трудовим, кримiнальним i цивiльним законодавством України. 

5.4. За розголошення комерцiйної таємницi - вiдповiдно до дiючого адмiнiстративного, кримiнального i трудового законодавства України. 

5.5. За порушення правил чинного внутрiшнього трудового розпорядку вiдповiдно до дiючого трудового законодавства України. 

6. КРИТЕРIЇ ЕФЕКТИВНОСТI. 

6.1. Чiтке та якiсне виконання обов'язкiв передбачених даною iнструкцiєю. 

7. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ (СЛУЖБОВI ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ). 

7.1. Для виконання функцiй та реалiзацiї прав, передбачених даною iнструкцiєю бухгалтер взаємодiє зi всiма пiдроздiлами пiдприємства з питань 

щодо виконання вимог своєї посадової iнструкцiї. 

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння Коваль Олексiй Анатолiйович 631 40,95 631 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Коваль Олексiй Анатолiйович 40,95 

Коваль Наталiя Iллiвна 59,05 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi 

пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. 

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз 

забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн 

зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем 

ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового 

забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є 

розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення 

ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

ТТовариство створене i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi 

папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного 

обiгу цiнних паперiв в Українi", нормативно-правових актiв України, iнших актiв законодавства 

України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Основними видами дiяльностi 

ПрАТ "Енергоконструкцiя" є: Оптова торгiвля будiвельними матерiалами (квед 46.73), 

Виробництво дерев"яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв (квед 16.23), 

Виробництво виробiв з бетону для будiвництва (квед 23.61);  

 

У 2020 роцi Товариством не здiйснювалась дiяльнiсть, що була б спрямована на збiльшення або 

поширення своїх виробничих потужностей. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Емiтентом не було укладено деривативiв та не було вчинено правочинiв щодо похiдних цiнних 



паперiв; 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає. Наявнiсть 

своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про Товариство є важливою умовою для 

здiйснення акцiонерами об'єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану компанiї. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в 

iнвестицiйнiй полiтицi держави, неплатоспроможнiсть партнерiв i населення, наявнiсть 

недобросовiсної конкуренцiї, зношенiсть основних засобiв.  

Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем:  

постiйнi змiни законодавства - ступiнь залежностi середня;  

нестабiльнiсть цiн - ступiнь залежностi висока;  

низька платоспроможнiсть споживачiв - ступiнь залежностi висока;  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Власний кодекс корпоративного управлiння Товариства був принятий 14.05.2018 р. 

Пiд час розробки Кодексу Товариством враховувалися положення Принципiв корпоративного 

управлiння України, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв, принципiв 

корпоративного управлiння Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (OECD 

Principles of Corporate Governance) та iнших документiв, у яких викладенi найкращi мiжнароднi 

стандарти корпоративного управлiння.У своїй дiяльностi Товариство дотримується вимог та 

положень Кодексу. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги 

-вiдсутня. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Кодекс Товариства не суперечить вимогам законодавства України та є обов'язковими для усiх 

його акцiонерiв та працiвникiв. Передбачається, що принципи - Кодекс Товариства 

переглядатимуться та змiнюватимуться вiдповiдно до змiн iнвестицiйного середовища, у якому 

iснує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управлiння є 

постiйним еволюцiйним процесом. 



 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2020 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання складу Лiчильної комiсiї загальних зборiв та припинення її 

повноважень.  

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту 

загальних зборiв, порядку голосування та прийняття рiшень на загальних зборах.  

3. Розгляд звiту виконавчого органу за наслiдками дiяльностi у 2019 роцi та 

затвердження заходiв за результатами його розгляду; прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за наслiдками дiяльностi у 2019 роцi 

4. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. 

5. Затвердження рiчного звiту товариства та рiчної iнформацiї емiтента за 

наслiдками 2019 року. Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням 

вимог, передбачених законом. 

6. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством  значних правочинiв, iз 

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 

7. Про попереднє надання згоди на укладення товариством кредитних договорiв, iз 

зазначенням характеру договорiв та їх граничної сукупної вартостi. 

Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило. Протягом зборiв також 

пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Перелiк прийнятих рiшень. Всi рiшення 

було прийнято одноголосно акцiонерами, що володiють 100% голосуючих акцiй 

Товариства.  

Прийнятi рiшення: 

Рiшення №1: 

1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Байдошвiлi Iрма 

Бесарiонiвна, член комiсiї - Журавльова Галина Анатолiївна. Припинити 

повноваження обраної Лiчильної комiсiї Зборiв з моменту завершення Загальних 

зборiв. 

Рiшення №2: 

1. Обрати Головою зборiв - Коваля Олексiя Анатолiйовича, Секретарем зборiв - 

Коваль Наталiю Iллiвну. 

2. Затвердити наступний регламент Зборiв:  

з усiх питань порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цих питань акцiй; 

3. Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. З усiх 

питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенiв для 

голосування. 

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

Рiшення №3: 

1. Звiт виконавчого органу Товариства - Правлiння Товариства за результатами 

дiяльностi у 2019 роцi взяти до вiдома, роботу виконавчого органу Товариства - 

Правлiння Товариства визнати задовiльною. 

Рiшення №4: 

1. Не розглядати звiт зовнiшнього аудитора у зв'язку iз тим, що рiшення щодо 

залучення аудитора до проведення аудиту за пiдсумками фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства у 2019 роцi не приймалося. 

Рiшення №5: 

1. Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну iнформацiю емiтента за пiдсумками 



фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 року. 

2. Прибуток товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства у 2019 роцi направити на розвиток товариства. 

3. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi 

дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 

Рiшення №6: 

1. Надати попередню 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 цих Загальних зборiв акцiонерiв до 23.04.2021 року), надання згоди на 

вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством вiднесено до 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; надати Головi Правлiння 

Товариства Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцiльностi укладення 

таких угод та погодження їх iстотних умов на власний розсуд, пiдписання 

кредитних 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.),  граничною 

сукупною вартiстю правочинiв 300 000,0 тис. грн, або 2260,77% вiд вартостi 

активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк. Вартiсть 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає  

13269,8 тис.грн. 

Рiшення №7: 

1. Надати попередню згоду на укладення Товариством у ходi його поточної 

господарської дiяльностi кредитних договорiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення (з дати 

проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв до 23.04.2021 року) з банками або 

iншими фiнансовими установами, надання згоди на вчинення яких Статутом 

Товариства та чинним законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства; надати Головi Правлiння Товариства Ковалю О.А. 

повноваження щодо визначення доцiльностi укладення таких угод та погодження 

їх iстотних умов на власний розсуд, пiдписання кредитних договорiв у кiнцевiй 

редакцiї вiд iменi Товариства. Вiдомостi, щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема 

їх характеру: забезпечення здiйснення господарської дiяльностi 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 2019 рiк. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi складає 13269,8  тис.грн. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 

У товариствi Рiшенням Правлiння призначається Реєстрацiйна 

комiсiя, яка проводить реєстрацiю акцiонерiв, що володiють 

голосуючими акцiями Товариства. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) позачерговi Збори не скликалися 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

скликанi Збори проведено 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

позачерговi Збори не скликалися 



зазначається причина їх непроведення 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Наглядова рада вiдсутня  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядова рада вiдсутня. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Наглядова рада вiдсутня. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) Наглядова рада вiдсутня.  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 



Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Наглядова рада вiдсутня. 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) Наглядова рада вiдсутня. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) Наглядова рада вiдсутня. 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова ПравлiнняЧлен 

Правлiння, заступник 

Голови ПравлiнняЧлен 

Правлiння- головний 

бухгалтер 

Голова Правлiння має право:  

представляти iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, 

органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в 

iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; 

уповноважений керувати поточними справами; забезпечувати 

виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

виступати вiд iменi Товариства в державних та судових органах та 

представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними 

та фiзичними особами; має право першого пiдпису на фiнансових 

документах; розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 

пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi 

Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято 

уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї 



вiдповiдно до положень цього Статуту; затверджувати штатний 

розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, 

встановлювати показники та розмiри премiювання працiвникiв 

Товариства, затверджувати положення про структурнi пiдроздiли 

Товариства та посадовi iнструкцiї, затверджувати правила 

внутрiшнього розпорядку; видавати накази i розпорядження 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 

створювати органи, необхiднi для виконання цiлей та завдань 

Товариства; вести переговори, укладати угоди та контракти вiд 

iменi Товариства в межах України i за кордоном та видавати 

доручення про складання поточних угод; приймати на роботу та 

звiльняти працiвникiв Товариства, визначати граничну 

чисельнiсть персоналу; здiйснювати розподiл обов'язкiв мiж 

працiвниками та визначати їх повноваження при вирiшення 

питань дiяльностi Товариства; доручити рiшення окремих питань, 

якi належать до його компетенцiї, членам Правлiння або iншим 

працiвникам Товариства; в межах своїх повноважень 

розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, 

включаючи грошовi кошти; приймати рiшення про вiдрядження 

працiвникiв Товариства, включаючи вiдрядження за кордон; 

здiйснювати угоди, юридичнi акти, видавати доручення, 

вiдкривати в установах банкiв розрахунковi , валютнi та iншi 

рахунки; - чинити iншi дiї, необхiднi для забезпечення керованостi 

та прибутковостi Товариства; виконувати iншi функцiї, якi 

необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним 

законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.  

 

Член Правлiння, заступник Голови Правлiння: 

До компетенцiї правлiння, зокрема належить:* обгрунтування 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства з урахуванням 

сформульованих цiлей в Статутi Товариства;"затвердження 

поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для 

вирiшення його завдань; затвердження правил процедур та 

внутрiшнiх положень; визначення умов працi премiювання голови 

правлiння; визначення розмiрiв, джерел та порядку використання 

фондiв Товариства; вирiшення питання про придбання 

Товариством власних акцiй або акцiй iнших товариств; прийняття 

рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвнткам 

Товариства; розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття 

рiшень за їх результатами; прийняття рiшень про збiльшення 

(зменшення) розмiру Статутного фонду Товариства на 30 % його 

розмiру; розгляд заяв про вступ до Товариства та вихiд з 

Товариства; про затвердження щорiчного кошторису, штатного 

розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення 

показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; прийняття рiшень 

про отримання довгострокових кредитiв; визначення розмiру, 

джерел утворення та порядку використання фондiв в Товариствi; 

утворення пiдроздiлiв , необхiдних для виконання завдань 

Товариства; затвердження , внутрiшнiх нормативних актiв , що 

визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; органiзацiя 

ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; 



прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; надання на затвердження 

Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; 

прийняття рiшень з iнших питань, пов"язаних з поточною 

дiяльнiстю Товариства. 

Заступник Голови Правлiння допомагає Головi Правлiння 

Товариства у виконаннi обов'язкiв покладених на нього Головою 

Правлiння , на випадок його вiдсутностi або неможливостi 

виконання обов'язкiв Головою Правлiння Товариства. Приймає на 

себе виконання його обов'язкiв, а також безпосередньо визначає 

технiчну та технологiчну полiтику Товариства, органiзує 

виробничо-господарську дiяльнiсть Товариства, у межах своєї 

компетенцiї та делегованих йому повноважень, чинить дiї вiд 

iменi Товариства. 

 

Член Правлiння- головний бухгалтер: 

До компетенцiї Правлiння Товариства, зокрема належать: 

обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi Товариства з 

урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства; 

затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, 

необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; визначення умов працi та 

премiювання Голови Правлiння; визначення розмiрiв, джерел та 

порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання про 

придбання Товариством акцiй iнших товариств; прийняття рiшень 

про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства; 

розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх 

результатами; затвердження щорiчного кошторису, штатного 

розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення 

показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; прийняття 

рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 

становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; утворення 

пiдроздiлiв , необхiдних для виконання завдань Товариства; 

затвердження, внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають 

вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; органiзацiя ведення 

бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; пiдготовка 

порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, 

крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного 

звiту та балансу Товариства; прийняття рiшення про проведення 

чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв 

або за пропозицiєю Правлiння Товариства; обрання реєстрацiйної 

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета 



акцiй; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною 

дiяльнiстю Товариства.  Члени Правлiння зобов'язанi: керуватися 

у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв: особисто брати участь у рiчних та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння, завчасно 

повiдомити про неможливiсть участi у Загальних зборах 

акцiонерiв iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених 

у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, 

безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою в 

зв'язку з виконанням функцiй члена Правлiння, особам , якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати iї у 

своїх iнтересах або а iнтересах третiх осiб; контролювати 

пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 

завчасно готуватися до засiдання Правлiння , зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати 

та аналiзувати додаткову iнформацiю. У разу необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв; 

своєчасно надавати Правлiнню Товариства, аудитору Товариства 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. . Члени Правлiння несуть передбачену чинним 

законодавством вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi 

завданi Товариству їх винними дiями. Не несуть вiдповiдальнiсть 

члени Правлiння, якi голосували проти рiшення , яке призвело до 

збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi. 

Головний бухгалтер Товариства органiзує фiнансово-економiчну 

роботу, та забезпечує ведення бухгалтерського облiку, звiтностi 

фiнансово-економiчного аналiзу у Товариствi, здiйснює контроль 

за збереженням та ефективним використанням майна Товариства, 

у межах своєї компетенцiї та делегованих йому повноважень 

чинить дiї вiд iменi Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Рiшеннями Правлiння скликано рiчнi загальнi збори акцiонерiв, 

затверджено проект порядку денного, порядок денний, бюлетенi 

для голосування. 

 

Оцінка роботи Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв ацiонерiв 15.04.21 



виконавчого органу затверджено Звiт виконавчого органу - Правлiння Товариства. 

Роботу Правлiння Товариства визнано задовiльною. 

 

Примітки 

д/н  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Внутрiшнiй    аудит      проводиться    у      рамках    чинного     законодавства: 

- здiйснюється нагляд за поточною дiяльнiстю компанiї 

- контролюється дотримання законiв та нормативно-правових актiв, виконання рiшень органiв 

управляння компанiєю. ПрАТ "Енергоконструкцiя" визначила, вiдповiдального за ризик- 

менеджмент. 

Визначено функцiї та вiдповiдальнiсть спiвробiтника, вiдповiдального за управлiння ризиками. 

Було визначено завдання на поточний рiк та забезпечено виконання плану заходiв щодо 

управлiння ризиками. 

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до так ні ні ні 



майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку X  

Інше (запишіть) Положення про iнвестицiйну полiтику 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі X  

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) Рiшення не приймалося. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) У Товариства не створена Ревiзiйна комiсiя  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

№ з/п 
Повне найменування 

юридичної особи - власника 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

Розмір частки 

акціонера 



(власників) або прізвище, ім'я, 

по батькові (за наявності) 

фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета 

акцій 

юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських 

формувань (для юридичної 

особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського 

чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади 

іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи 

(для юридичної особи - 

нерезидента) 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Коваль Наталiя Iллiвна - 59,05 

2 Коваль Олексiй Анатолiйович - 40,95 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Обмеження прав участi у Зборах 

протягом року вiдсутнi. 

 

Опис - 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Посадовi особи емiтента обираються та призначаються рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення не передбаченi. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Голова Правлiння:  

представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її 

межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; 

уповноважений керувати поточними справами; забезпечувати виконання рiшень Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства; виступати вiд iменi Товариства в державних та судових органах та 

представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними та фiзичними особами; має 

право першого пiдпису на фiнансових документах; розподiляти обов'язки мiж членами 

Правлiння; пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення 

про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його 

компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; затверджувати штатний розпис та посадовi 

оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлювати показники та розмiри премiювання 

працiвникiв Товариства, затверджувати положення про структурнi пiдроздiли Товариства та 

посадовi iнструкцiї, затверджувати правила внутрiшнього розпорядку; видавати накази i 

розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; створювати органи, 

необхiднi для виконання цiлей та завдань Товариства; вести переговори, укладати угоди та 

контракти вiд iменi Товариства в межах України i за кордоном та видавати доручення про 

складання поточних угод; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, визначати 

граничну чисельнiсть персоналу; здiйснювати розподiл обов'язкiв мiж працiвниками та визначати 

їх повноваження при вирiшення питань дiяльностi Товариства; доручити рiшення окремих 

питань, якi належать до його компетенцiї, членам Правлiння або iншим працiвникам Товариства; 



в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, 

включаючи грошовi кошти; приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, 

включаючи вiдрядження за кордон; здiйснювати угоди, юридичнi акти, видавати доручення, 

вiдкривати в установах банкiв розрахунковi , валютнi та iншi рахунки; - чинити iншi дiї, необхiднi 

для забезпечення керованостi та прибутковостi Товариства; виконувати iншi функцiї, якi 

необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми 

документами Товариства.  

Член Правлiння, заступник Голови Правлiння: 

До компетенцiї правлiння, зокрема належить:* обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства;"затвердження поточних 

планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження 

правил процедур та внутрiшнiх положень; визначення умов працi премiювання голови правлiння; 

визначення розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання 

про придбання Товариством власних акцiй або акцiй iнших товариств; прийняття рiшень про 

надання соцiально-побутових пiльг працiвнткам Товариства; розгляд матерiалiв перевiрок та 

ревiзiй , прийняття рiшень за їх результатами; прийняття рiшень про збiльшення (зменшення) 

розмiру Статутного фонду Товариства на 30 % його розмiру; розгляд заяв про вступ до 

Товариства та вихiд з Товариства; про затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та 

посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; 

прийняття рiшень про отримання довгострокових кредитiв; визначення розмiру, джерел 

утворення та порядку використання фондiв в Товариствi; утворення пiдроздiлiв , необхiдних для 

виконання завдань Товариства; затвердження , внутрiшнiх нормативних актiв , що визначають 

вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства.; прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства; надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та 

балансу Товариства; прийняття рiшень з iнших питань, пов"язаних з поточною дiяльнiстю 

Товариства. 

Заступник Голови Правлiння допомагає Головi Правлiння Товариства у виконаннi обов'язкiв 

покладених на нього Головою Правлiння , на випадок його вiдсутностi або неможливостi 

виконання обов'язкiв Головою Правлiння Товариства. Приймає на себе виконання його 

обов'язкiв, а також безпосередньо визначає технiчну та технологiчну полiтику Товариства, 

органiзує виробничо-господарську дiяльнiсть Товариства, у межах своєї компетенцiї та 

делегованих йому повноважень, чинить дiї вiд iменi Товариства. 

Член Правлiння - бухгалтер: 

До компетенцiї Правлiння Товариства, зокрема належать: обгрунтування основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства; затвердження 

поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства; визначення умов працi та премiювання Голови Правлiння; визначення 

розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання про придбання 

Товариством акцiй iнших товариств; прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг 

працiвникам Товариства; розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх 

результатами; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв 

спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; прийняття рiшення 

про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; утворення пiдроздiлiв , необхiдних для виконання завдань 

Товариства; затвердження, внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж 

пiдроздiлами Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; 

пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних 



зборiв; надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу 

Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на 

вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного 

пакета акцiй; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства.  

Члени Правлiння зобов'язанi: керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 

виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв: особисто брати участь у рiчних та 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння, завчасно повiдомити про 

неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; дотримуватися 

встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою в зв'язку з виконанням функцiй члена Правлiння, 

особам , якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати iї у своїх iнтересах 

або а iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання 

Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння , зокрема, знайомитися з пiдготовленими 

до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю. У разу необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв; 

своєчасно надавати Правлiнню Товариства, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Члени Правлiння несуть передбачену чинним 

законодавством вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними 

дiями. Не несуть вiдповiдальнiсть члени Правлiння, якi голосували проти рiшення , яке призвело 

до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi. 

Бухгалтер Товариства органiзує фiнансово-економiчну роботу, та забезпечує ведення 

бухгалтерського облiку, звiтностi фiнансово-економiчного аналiзу у Товариствi, здiйснює 

контроль за збереженням та ефективним використанням майна Товариства, у межах своєї 

компетенцiї та делегованих йому повноважень чинить дiї вiд iменi Товариства. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

Товариством не приймалося рiшення щодо залучення аудитора до перевiрки звiту про 

корпоративне управлiння. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

Товариство не є фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Коваль Наталiя Iллiвна 910 59,05 910 0 

Коваль Олексiй Анатолiйович 631 40,95 631 0 

Усього 1 541 100 1 541 0 

 

 

X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

1 541 1 000,00 Згiдно законодавства та Статуту Товариства. Публiчної пропозицiї акцiй протягом 

2019 року не вiдбувалось, акцiї не 

допущено до торгiв на фондовiй бiржi в 

частинi включення до бiржового 

реєстру 

Примітки: 

- 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.11.2011 417/10/1/11 Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м. Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000093330 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 1 541 1 541 000 100 

Опис 

Випуск акцiй зареєстровано у зв"язку iз зменшенням розмiру статутного капiталу. Приватного акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя" з 

1810000,00 гривень до 1541000,00 гривень шляхом анулювання ранiше викуплених Товариством 269 штук простих iменних акцiй загальною 

вартiстю 269000,00 гривень, номiнальною вартiстю 1000,00 гривень кожна. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Торгiвлi цiнними 

паперами на внутрiшнiх ринках не вiдбувалося.Факту лiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Допемiсiї протягом звiтного перiоду 

не вiдбувалось. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 127,1 353,7 0 0 127,1 353,7 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 118,4 349,1 0 0 118,4 349,1 

  транспортні засоби 6,3 4,6 0 0 6,3 4,6 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2,4 0 0 0 2,4 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
787,2 719,3 0 0 787,2 719,3 

  будівлі та споруди 781 719,3 0 0 781 719,3 

  машини та обладнання 6,2 0 0 0 6,2 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 914,3 1 073 0 0 914,3 1 073 

Опис 

Мiсце основних фондiв - с. Чайки Києво-Святошинського району 

Київської областi, вул. Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5 кв.2. 

Основнi засоби ПрАТ "Енергоконструкцiя" утримує тiльки з метою 

використання їх у процесi виробництва. Основнi засоби у звiтному 

перiодi не орендуються у iнших юридичних та фiзичних осiб. Обмiн 

об'єктiв основних засобiв на подiбнi об'єкти основних засобiв у звiтному 

перiодi не вiдбувався. Всi основнi засоби облiковуються у вiдповiдностi 

до П(С)БО 7 "Основнi фонди". Термiн та умови користування 

основними засобами (за основними групами). Умови користування 

основними засобами звичайнi. Термiн корисного використання 

основного об'єкта визначається пiдприємством по кожному 

найменуванню окремо з урахуванням фiзичного та морального зносу. 

Амортизацiя нараховується iз застусуванням прямолiнiйного методу. 

Термiни та умови користування основними засобами: транспортнi 

засоби використовуються протягом 5 рокiв в нормальних умовах; 

машини та обладнання (офiсна комп'ютерна технiка, ксерокс, телефони, 

офiснi меблi) використовуються протягом 5 рокiв. 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв 3749,8 тис.грн. Ступiнь зносу 70,82 

вiдсоткiв. Ступiнь використання - основнi засоби використовуються 

протягом робочого часу щоденно. Сума нарахованого зносу - 2655,5 

тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Придбанням 

основних засобiв на суму 320,4 тис. грн. Орендованих основних засобiв 

у пiдприємства немає 

 

 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 



Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

11 883,9 11 752,4 

Статутний капітал (тис.грн) 1 541 1 541 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

0 0 

Опис Iз балансової вартостi активiв вираховується зобов'язання пiдприємства. Розрахунок 

вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до "Методичних 

рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених 

Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485. 

Висновок Дiяльнiсть пiдприємства є успiшною, тому що чистi активи в декiлька раз перевищують 

статутний капiтал пiдприємства. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 156,7 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 156,7 X X 

Опис Товариство немає кредитiв у банку. У фiнансовiй допомозi на 

зворотнiй основi потреби не було. Зобов'язань за цiнними 

паперами: облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за 

сертифiкатами ФОН, за векселями та за iншими цiнними 

паперами Товариство немає.  

В iншi зобов'язання ввiйшли аванси отриманi вiд замовникiв за 

договорами на замовлену, але не вiдвантажену продукцiю. 

 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київ, вул. Тропiнiна, 

буд 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Вiдповiдно до Закону 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0445910400 

Факс 0445910400 

Вид діяльності Центральний депозитарiй цiнних 

паперiв 

Опис Емiтент користується послугами ПАТ 

"НДУ" передбачених договором про 

обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктири фондового 

ринкуУкраїни" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київ, вул. Грiнченка 

Бориса, 3, 5 поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287 56 70 

Факс (044) 287 56 70 

Вид діяльності Надання iнформацiйних послуг на 

фондовому ринку, а саме дiяльностi з 

подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Опис Надає емiтенту iнформацiйнi послуги на 

фондовому ринку зоприлюднення та 

подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Айбокс Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21570492 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київ, вул.Дiлова, буд. 

9-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ №263218 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 205-41-80 

Факс (044) 205-41-80 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Емiтент користується послугами 

Депозитарної установи на пiдставi 

договору про вiдкриття рахункiв у 

цiнних паперах власникiв Приватного 

акцiонерного товариства 

"Енергоконструкцiя" вiд 17.10.2016 р. за 

№003159-Д. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2021.01.01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Енергоконструкцiя" 
за ЄДРПОУ 31810081 

Територія Київська область, с.Чайки за КОАТУУ 3222485903 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним 

обладнанням 

за КВЕД 46.73 

Середня кількість працівників, осіб: 9 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Лобановського 

Валерiя, буд.21,корпус 5, кв.2, 044 593-08-61 

 

1. Баланс 
на 31.12.2020 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 120 120 

Основні засоби 1010 914,3 1073 

    первісна вартість 1011 3236,9 3557,3 

    знос 1012 (2322,6) (2484,3) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 2516 2516 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 3670,1 3749,7 

II. Оборотні активи    



Запаси: 1100 2424,7 4171,8 

    у тому числі готова продукція 1103 2161,2 1984,4 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 617 468,4 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 102,2 42 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3553,5 3904,2 

Поточні фінансові інвестиції 1160 2251,2 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 25,8 334,9 

Витрати майбутніх періодів 1170 21,9 5 

Інші оборотні активи 1190 603,4 441,6 

Усього за розділом II 1195 9599,7 9367,9 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 13269,8 13117,6 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1541 1541 

Додатковий капітал 1410 354,1 354,1 

Резервний капітал 1415 385,3 385,3 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9472 9603,5 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 11752,4 11883,9 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та 

забезпечення 
1595 151,3 77 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 867,3 774,8 

    розрахунками з бюджетом 1620 376,5 155,3 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0,6 14,7 

    розрахунками зі страхування 1625 0 39,7 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 122,3 186,9 

Усього за розділом III 1695 1366,1 1156,7 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 13269,8 13117,6 

Примітки: - 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2020 рік 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 39110,8 53826,5 

Інші операційні доходи 2120 0 131,3 

Інші доходи 2240 4,9 4,8 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 39115,7 53962,6 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (28921,1) (44904,1) 

Інші операційні витрати 2180 (9937,4) (7609,7) 

Інші витрати 2270 (6,4) (70) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (38864,9) (52583,8) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 250,8 1378,8 

Податок на прибуток 2300 (70,7) (321,8) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 180,1 1057 

Примітки: - 

 

Керівник    Коваль О.А. 

 

Головний бухгалтер   Коваль О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом 

основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило 

публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру; Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Правлiння  подається без 

пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором. Аудиторська перевiрка не 

замовлялась i не здiйснювалась. 

 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

23.04.2020 - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 

 


