
Затверджено рішенням  

Правління ПрАТ «Енергоконструкція»  

Протокол №1 від 25.02.2020 р. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства 

 

Правління Приватного акціонерного товариства «Енергоконструкція» (далі – 

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

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

повідомляє, що відповідно до рішення засідання Правління Товариства від 25.02.2020 №1 

23 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв. відбудуться річні загальні збори акціонерів 

Товариства за адресою: 08130, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село 

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

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах 

акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною 

комісією 23 квітня 2020 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення 

Загальних зборів.  

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

Загальних зборах – 16 квітня 2020 року (станом на 24 годину за три робочі дні до дня 

проведення Загальних зборів). 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ БОРІВ  

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 

 

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

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

зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.  

3. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2019 році та затвердження 

заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

виконавчого органу за наслідками діяльності у 2019 році 

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 

5. Затвердження річного звіту товариства та річної інформації емітента за наслідками 2019 

року. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законом. 

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

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 

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

зазначенням характеру договорiв та їх граничної сукупної вартостi. 

 

Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного 

 

Проект рішення до питання № 1. 

1. Обрати Лічильну комісію у складі:  Голова комісії - Байдошвілі Ірма Бесаріонівна, член 

комісії – Журавльова Галина Анатоліївна.  

2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту 

завершення Загальних зборів. 

 

Проект рішення до питання № 2. 

1. Обрати Головою зборів – Коваля Олексiя Анатолiйовича, Секретарем зборів – Коваль 

Наталію Іллівну. 

2.  Затвердити наступний регламент Зборів:  

- з усіх питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів 

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

з цих питань акцій; 



3. Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань 

порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. 

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

 

Проект рішення до питання № 3. 

1. Звіт виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за результатами 

діяльності у 2019 році взяти до відома, роботу виконавчого органу Товариства – Правління 

Товариства визнати задовільною. 

 

Проект рішення до питання № 4. 

1. Не розглядати звіт зовнішнього аудитора у зв'язку із тим, що рішення щодо залучення 

аудитора до проведення аудиту за підсумками фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2019 році не приймалося. 

 

Проект рішення до питання № 5. 

1. Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за підсумками 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 року. 

2. Прибуток товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2019 році направити на розвиток товариства. 

3. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році дивіденди 

не нараховувати та не сплачувати. 

 

Проект рішення до питання № 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 акціонерів Товариства; 

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

доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, 

підписання кредитних договорiв у кiнцевiй редакцiї вiд iменi Товариства. Вiдомостi, щодо 

правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характеру: 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. 

 

Проект рішення до питання № 7. 

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

дiяльностi кредитних договорів, 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 іншими фінансовими установами, надання 

згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством вiднесено до 

компетенцiї Загальних зборiв акціонерів Товариства; надати Головi Правлiння Товариства 

Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та 

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

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

характеру: забезпечення здійснення господарської діяльності Товариства з метою 

виконання статутних завдань,  граничною сукупною вартiстю правочинiв 5000,0 тис. грн, 

або 37,68% вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 

рiк. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 

13269,8  тис.грн. 

 

 



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) 

 

 

Найменування показників 

Період (тис. грн.) 

2019 рік 2018 рік 

Усього активів 13269,8 13137 

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 914,3 1170 

Довгострокові фінансові інвестиції 2516 2516 

Запаси  2424,7 491 

Сумарна дебіторська заборгованість 4272,7 5816 

Гроші та їх еквіваленти 25,8 516 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9472 8368 

Власний капітал 11752,4 10648 

Статутний капітал 1541 1541 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення - - 

Поточні зобов’язання і забезпечення 1366,1 2489 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1057 621 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1541 1541 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,6859 0,4029 

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 8 8 

 

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

порядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства 

«Енергоконструкція»: www.energoconstructsiya.com.ua 

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 

денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається з понеділка по 

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

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

попередньою домовленістю. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з 

документами – Голова Правління Товариства Коваль Олексiй Анатолiйович. В день 

проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення 

Загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном:               (044) 593-

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 

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

акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 

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

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

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові 

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

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 

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

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

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

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

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

зборів. 



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

порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів 

до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 

кожного з органів. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в 

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

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

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

пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо всіх питань, 

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

Зборів, приймаються у строк до 02 квітня 2020 р. (включно).  

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

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

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

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

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

представляє права та інтереси трудового колективу. 

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

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

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

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

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

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

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

голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 

голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати 

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

завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 

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

участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 

право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 

акціонерного товариства, повідомивши про це Правління Товариства. Надання довіреності 

на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 

загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 

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

25.02.2020: 

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

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

 

 

Правління 

ПрАТ «Енергоконструкція» 

 


