
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння - 

генеральний директор 
      В.В.Зайцев 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

20.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Виробничо - технiчне пiдприємство "Укренергочормет" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

61072, м.Харкiв, пр. Науки, 58 

4. Код за ЄДРПОУ 

00192494 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(057) 3404417 (057) 340-44-40 

6. Електронна поштова адреса 

info@uechm.com; SchegolevaOA@uechm.com 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
№78 (2831) газета Бюлетень "Вiдомостi 

НКЦПФР" 
24.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.uechm.com в мережі Інтернет 25.04.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 20.04.2018 178601.428 56620.00 315.44 

Зміст інформації: 

20.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ ВТП "Укренергочормет" було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинiв, предметом яких є майно, грошовi кошти, роботи або послуги, ринкова вартiсть кожного з яких (правочинiв) 

перевищує 10 i бiльше, 25 i бiльше та 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, (в т.ч. 

але не обмежуючись, правочини, направленi на отримання (залучення) та надання грошових коштiв: договори позики, кредитнi договори ( 

договори про надання кредитних лiнiй), фiнансовi позики (фiнансова допомога) та iн.; правочини по забезпеченню виконання Товариством чи 

iншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами: договори банкiвського гарантування (генеральнi угоди банкiвського 

гарантування), договори застави (iпотеки), договори поруки; правочини, пов’язанi з отриманням та наданням акредитивiв та iн.; правочини, 

направленi на придбання та вiдчуження оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно 

(рухоме та нерухоме); правочини, направленi на виконання та придбання робiт (послуг); iншi правочини (страхування; перевезення; оренда; 

лiзинг та iншi); правочини, направленi на замiну кредитора або боржника в зобов’язаннi; правочини , пов’язанi з продовженням строкiв, 

термiнiв дiї, переглядом iстотних та iнших умов правочинiв). Гранична сукупна вартiсть кожного окремого правочину не може перевищувати 

еквiваленту 5 500,00 тис. Євро без врахування ПДВ та штрафних санкцiй, що за курсом НБУ встановленим на дату прийняття рiшення складає 

178 601, 428 тис.грн. з правом визначення Головою правлiння – генеральним директором вартостi правочину у гривнi вiдповiдно до курсу 

гривня/Євро на дату укладання правочину. Вказанi значнi правочини можуть вчинятися Товариством та пiдписуватися посадовою особою 

вiдповiдно до Статуту та виданої довiреностi протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення. Вартiсть активiв станом на 31.12.2017р. 

становить 56620 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi становить 315,44%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2 459 490, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 

участi у загальних зборах – 2 413 895 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 2 413 895 штук, "проти" 

прийняття рiшення - 0. 

 


