
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
 29.10.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 3  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Голова Правлiння       Коваль Олексiй Анатолiйович 

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

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул.В. Лобановського,  

буд.21, корпус 5, квартира 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

31810081 

5. Міжміський код та телефон, факс 

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

6. Адреса електронної пошти 

vm@ekonstr.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-

сайті учасника фондового ринку 
http://www.energoconstructsiya.com.ua/   29.10.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.10.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 

Правлiння 

Коваль Олексiй 

Анатолiйович 
- 33.49 

Зміст інформації: 

Рiшення про змiну складу Правлiння прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Енергоконструкцiя» 28 жовтня 2019 року (протокол №2), вiдповiдно до якого достроково припинено повноваження Голови Правлiння 

Товариства Коваля Олексiя Анатолiйовича, який був обраний рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2015 строком на 5 

рокiв року. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi – 33,49 вiдсоткiв; непогашена судимiсть 

за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на посадi - з 22.04.2015 року по 28.10.2019 року; згоди на розкриття 

паспортних даних не надав. 

28.10.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Правлiння - 

головний 

бухгалтер 

Сiрополка Людмила 

Iванiвна 
- 3.24 

Зміст інформації: 

Рiшення про змiну складу Правлiння прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Енергоконструкцiя» 28 жовтня 2019 року (протокол №2), вiдповiдно до якого вирiшено 31.10.2019 р. достроково припинити повноваження 

Члена Правлiння - головного бухгалтера Сiрополки Людмили Iванiвни, яку було обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

21.04.2015 строком на 5 рокiв року. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi – 3,24 вiдсоткiв; 

непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - з 22.04.2015 року по 31.10.2019 

року; згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

28.10.2019 обрано 
Голова 

Правлiння 

Коваль Олексiй 

Анатолiйович 
- 33.49 

Зміст інформації: 



Рiшення про змiну складу Правлiння прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Енергоконструкцiя» 28 жовтня 2019 року (протокол № 2), вiдповiдно до якого Коваль Олексiй Анатолiйович 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, Коваль 

Олексiй Анатолiйович обраний Головою Правлiння Товариства. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в 

Статутному капiталi – 33.49 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який обрано - п’ять рокiв; 

посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Енергоконструкцiя»; згоди на 

розкриття паспортних даних не надав. 

28.10.2019 обрано 

Член 

Правлiння, 

заступник 

Голови 

Правлiння 

Слюсаренко Євген 

Олексiйович 
- 0 

Зміст інформації: 

Рiшення про змiну складу Правлiння прийнято 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»; згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

28.10.2019 обрано 

Член 

Правлiння - 

головний 

бухгалтер 

Медведєва Олена 

Сергiївна 
- 0 

Зміст інформації: 

Рiшення про змiну складу Правлiння прийнято 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 - головним бухгалтером 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. 

 


