
Тиryльний аркуш Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

09.05.2022

(дата реестрацii eMiTeHToM електронцого документа)
J\ъ 8

(вихiдний реестрацiйний номер електронного документа)

Пiдтверджую iдентичнiсть та достовiрнiсть i ита вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiТ ем цiн в, затвердх(еного рlшенням
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та ftу вiд 03 грулня 2013 poKy.I\b 2826,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii краiЪи дня 2013 року за М 2180/24712 (iз змiнами).

(посада) (прiзвище та iнiцiали керiвника або уповноваженоi
особи eMiTeHTa)

Особлива iнформацiя (i рмацiя про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду
нерухомiстю) eMiTeHTaоперацiЙ з

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування eMiTeHTa:

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут''
2. Органiзацiйноп!авова форма:

Приватне акцiонерне товариство
3. Мiсцезнаходження:

61037, XapKiBcbKa обл., MicTo XapKiB, вулиця Плеханiвськао будинок |26
4. Iдентифiкацiйний код юридичноI особи:

42206328
5. Мiжмiський код та телефон, факс:

057з426016, 
6. Адреса електронноТ пошти:

zbutenergo@ukr.net
7. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичнот особи, краiъа реестрацiт юридичнот особи та
номер свiдоцтва про включення до Реестру осiбо уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить дiяльнiсть з оприлюднення реryльовiкоТ iнформацiТЪiд iMeHi
учасцика фондового ринку (у разi здiйснення оприлюднення):

8. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичнот особи, краiъа реестрацiт юридичнот особи та
номер свiдоцтва про включення до Реестру осiб, уповноважених надавати iнформачiйнi послуги на
фондовомУ ринку, особи, яка здiйснюе подання звiтностi таlабо адмiнiстративних даних до
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку (у разi, якщо eMiTeHT не подае Iнформацiю
до Нацiональноi KoMicii з цiцних паперiв та фондового рцнку безпосередньо):

,Щержавна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку Украihи",
2| 67 6262, YKpaiHa, DR/00002/ARM

II. Щанi про дату та мiсце оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

Повiдомлення розмiщено на власному
вебсайтi учасника фондового ринку ФRLадреса вебсайту) (дата)

t



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що є предметом 

правочину 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

URL-адреса 
сторінки власного 
веб-сайту, на якій 
розміщений витяг 

з протоколу 
загальних зборів 

акціонерів / 
засідання 

наглядової ради, 
на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 29.04.2022 83 902,161 2 151 438 3,8998 https://zbutenergo.kha

rkov.ua/sites/default/f

iles/pdf/protokol_3_1.

pdf 

Зміст інформації: 
29.04.2022 на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 3/2022) прийнято рiшення: 
 Схвалити у розумінні ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" значний правочин, а саме: зарахування 
зустрічних однорідних вимог між ПрАТ "Харківенергозбут" та ДП "Гарантований покупець" за послуги із 
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до договору № 3Е61/21/2313/02/21 
від 15.09.2021 та Акта приймання-передачі послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 
споживачів від 31.03.2022, де платником є ДП "Гарантований покупець" та купівлю електричної енергії відповідно до 
договору № 474/03/22 від 08.03.2022 та Акта купівлі-продажу електричної енергії за березень 2022 року від 31.03.2022, 
де платником є  ПрАТ "Харківенергозбут", у зв'язку з настанням строку виконання зобов'язань. 
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає  83 902, 161  тис. грн 

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 2 151 438 тис. грн.  
Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами є зарахування зустрічних 
однорідних вимог. 
Відповідно до п. 17.3. (29) Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 
віднесено до Наглядової ради Товариства. 
Відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" значний правочин, правочин, щодо якого є 
заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, 
змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину 
товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента - 3,8998 %. 

На засiданнi Наглядової ради були присутнi 2 члени iз 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть 
голосiв, що проголосували "За" - 2 , "Проти" - 0 , "Утрималися" - 0 . 
Особлива інформація розкрита відповідно до п 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 13.03.2022 № 161 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів". 
 

 


